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Filozofia
część pierwsza



Ankieta filozofów:
Czy filozofia ma coś do powiedzenia 

ludziom „prostego serca”?

Questionnaire form of philosophers: 
Does philosophy have something to say for 

people of the “straight heart”?

Słowo wstępne

Czym jest prostota? Kim jest człowiek p ro s te g o  s e rc a? Jak oddzielić pro-
stotę od prostactwa? Zdajmy się na pierwsze intuicje. Prostota zakłada jakiś po-
rządek i ład. Dotyczą one zarówno wewnętrznej struktury danej osoby, jak i jej 
odniesienia do świata. Jedno warunkuje drugie. Chodzi o dojrzałość w sferze 
emocji, woli, rozumu. Nie jest ona jednak efektem wnikliwego studium, godzin 
poświęconych na samokształcenie. Ona po prostu jest, ukształtowana w środo-
wisku, w którym się żyło, nabyta wraz z okolicznościami, jakie w życiu zaszły. 
Człowiek prostego serca nie jest prostakiem. Ten drugi jest na wskroś nieupo-
rządkowany. Ani emocje, ani wola, ani rozum nie funkcjonują u niego we wła-
ściwy sposób. Jedno działa kosztem drugiego, reaguje bez względu na racje, 
zasady, okoliczności. Prostak nie słucha rozsądku, reaguje, nie bacząc na skutki, 
jakie może wywołać w otoczeniu.

Człowiek o  p ro s t y m  s e rc u  jest wewnętrznie szczęśliwy. Prostak jest zmę-
czony sobą i ludźmi, z którymi nie potrafi i nie chce żyć. Prostota czerpie szczę-
ście z chwili obecnej. Prostak, może wbrew pozorom, jest zawsze nieszczęśliwy. 
Pytał kiedyś Brat Roger: „Czyż niezmącona radość i pogodne usposobienie nie 
są przejawem ducha prostoty?”. I jeszcze jedno. Człowiek prosty wie, że nie musi 
rozumieć wszystkiego i wszystkich. To, czego nie pojmuje, inni rozumieją lepiej, 
pełniej i głębiej. Świadomość ta nie jest dla niego powodem frustracji. Czy tacy 
ludzie mogą skorzystać z dorobku filozofii? Czy filozofia, pogrążona w zagad-
nieniach sylogizmów, wnioskowań, abstrakcji, interpretacji, empiryzmu, ide-
alizmu, obiektywizmu, subiektywizmu, dowodów na istnienie Boga i sporów 
o istnienie człowieka, może wesprzeć owo proste spojrzenie na świat? 

A może przeciwnie, jest niebezpieczna i groźna, odbiera niewinność patrze-
nia na rzeczywistość, poraża sceptycyzmem, uświadamia nieporadność języka? 
W zainicjowanej na poniższych stronach ankiecie znani i cenieni polscy filozo-
fowie starają się odpowiedzieć na te pytania.

Mirosław Pawliszyn CSsR
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Jan Krasicki 
UWr – Wrocław

Powołanie filozofii, czyli co ludzie 
„czystego serca” mieliby do powiedzenia 

współczesnej filozofii?
Na początku ubiegłego stulecia Edmund Husserl, pisząc o sytuacji filozofii 

w artykule Filozofia jako ścisła nauka1, stwierdzał: „Duchowa nędza naszych cza-
sów stała się faktycznie nie do zniesienia”. Słowa Husserla nie były czczą gadani-
ną. Filozof chciał wyzwolić Europę z marazmu duchowego i defetyzmu, któremu 
winny jest upadek idei nauki. Pisał w swoim studium: „»Idea« nauki jest ideą po-
nadczasową”, a sama nauka stanowi „wartość absolutną, bezczasową” należą-
cą do skarbca ludzkości i „tylko nauka może ostatecznie przezwyciężyć nędzę, 
która pochodzi z nauki”. Filozofia ma przybrać postać rzetelnej nauki, a filozofia 
„z istoty swej jest nauką o prawdziwych początkach, o źródłach”. Skoro ma być 
ona nauką źródłową, nie może uznać za prawdziwe niczego, czego nie wyprowa-
dzi sama. Musi zatem sama sformułować własne problemy i sama wyprowadzić 
metody ich rozwiązania. 

Odpowiedź Husserla jest radykalna. Cóż bowiem mówić filozofii jako „nauce 
ścisłej”, kiedy jeszcze się nawet nie ukształtował sam p o c z ątek  filozofii nauko-
wej? Sama tradycja filozoficzna będąca mieszaniną postawy teoriopoznawczej 
i światopoglądu nie rozwiąże problemu, albowiem – stwierdza Husserl w przy-
wołanym artykule – „nie filozofia, ale same rzeczy i problemy muszą być bodźcem 
do działania”. Należy – pisał w Medytacjach kartezjańskich – skończyć z sytuacją, 
w której „zamiast jednej i żywej filozofii mamy rozrastającą się bez granic filozo-
ficzną literaturę”. Tak pojęta filozofia ma być „nauką pierwszą”, czyli wiedzą pod 
cały gmach poznania, dając możność ostatecznych uzasadnień wszelkiej wiedzy. 
Filozofią tą powinna być fenomenologia. „Fenomenologia – pisze Włodzimierz 
Galewicz – ma być filozofią pierwszą jako nauka uzasadniająca wszelkie inne na-
uki, w tym także sama siebie. Dopiero dzięki niej filozofia może spełnić swoje wła-
ściwe powołanie, jakim jest realizacja ideału wiedzy absolutnie uzasadnionej”. We 
Wstępie do fenomenologii Husserla Roman Ingarden wyjaśniał: „fenomenologo-
wie mówią: bardzo szanujemy naukę, lecz nie zakładamy jej wyników, sami za-
czynamy wszystko od początku”. W tym sensie Leszek Kołakowski przyznaje, że 
„fenomenologia była największą i najpoważniejszą w naszym wieku próbą dotar-
cia do ostatecznych źródeł poznania” (Husserl i poszukiwanie pewności).

1 E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, „Logos” 1910–1911.

W fenomenologii jako filozofii „radykalnego początku” Husserl upatrywał nie 
tylko ratunku dla filozofii, ale ludzkiego ducha, a zadanie, jakie sobie postawił, 
było niewątpliwie maksymalistyczne. Była to nie tylko odbudowa fundamentów 
nauki, myślenia, filozofii, ale wyraz jego „troski” o „europejskie” dusze w znacze-
niu, jakie nadali mu na greckiej agorze Sokrates oraz Platon (gr. epimeleia heau-
tou, „troska o duszę”). W takim rozumieniu – czytamy w eseju Husserla z 1936 
roku Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna – filozofia i na-
uka byłyby „historycznym ruchem ujawniania uniwersalnego rozumu wrodzone-
go ludzkości jako takiej”, a wrodzony ludzkości europejskiej cel, aby istniała jako 
ludzkość przez „rozum filozoficzny”, zostałby zrealizowany i na tej drodze roz-
strzygnąłby się los człowieka europejskiego. Z kolei dzieje filozofii nowożytnej 
pojmował on nie tylko jako „walki filozofii sceptycznych – które zachowały je-
dynie nazwę, lecz nie zadania – z filozofiami rzeczywistymi”, „żywymi”, których 
„żywotność polega na tym, że walczą one o swój autentyczny i prawdziwy sens, 
a przez to także i o sens autentycznej ludzkości”, ale również jako „walkę o sens 
człowieka”2.

Powiedzieliśmy o jasnej stronie obecności fenomenologii w historii ducha 
europejskiego, lecz mało się pamięta, i o tym mówił Józef Tischner w referacie 
Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze podczas międzynarodowej konferen-
cji naukowej3, o jej stronie ciemniejszej. Krakowski myśliciel próbował ją nieco 
oświetlić, bowiem w jego ocenie wyzwanie rzucone filozofii przez Husserla w cy-
towanym eseju nadal pozostaje aktualne. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, widać 
zarazem, a takie wnioski można wysnuć z rozważań nie tylko Tischnera, ale i in-
struktywnego w tym temacie studium Kołakowskiego, nie tylko wielkość dzieła 
autora Idei, lecz również to, jak bardzo Husserl w swoich zamiarach i nadziejach 
się przeliczył. W kwestii blasków i cieni transcendentalnej fenomenologii napisa-
no wiele, począwszy od prac jego niewątpliwie najzdolniejszego ucznia Martina 
Heideggera, przez dzieła Romana Ingardena, krytykę hermeneutyczną, egzysten-
cjalną, po prace filozofów dialogu. Dla przykładu, Ingarden, sam będąc fenome-
nologiem głęboko świadomym ograniczeń nauki swego „mistrza”, wskazuje m.in. 
redukcyjne i unifikujące aspekty filozofii Husserla. Jego zdaniem, osławiona „bez-
założeniowość”, owa bezpośredniość wglądu definitywnego, której szukali i Kar-
tezjusz, i Husserl, nie tylko nie istnieje, ale jest rodzajem niebezpiecznej iluzji, 
skłaniającej do poszukiwania absolutu w tym, co nieabsolutne.

Dla nas jednak rzecz leży w czym innym. Otóż, ostateczne losy filozoficzne-
go projektu Husserla można w pewnym sensie porównać z rejsem „Titanica”. Na-

2 Tenże, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, To-
ruń 1999.

3 Konferencja Edyta Stein a fenomenologia, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole–Kamień Śląski, 9–10 kwietnia 1997.
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dzieje, jakie wiązano z tym nowym cudem techniki w żegludze transatlantyckiej, 
podobne byłyby nadziejom Husserla na „nowy początek” w filozofii. Prasa pisa-
ła np. o gigantycznej liczbie „nitów” zużytych do poszycia tego „pięknego statku” 
i wielu tym podobnych środkach technicznych mających uczynić go bezpiecz-
nym i niezatapialnym, co, jak wiadomo, i tak nie uchroniło go przed katastrofą. 

Nie użylibyśmy tego porównania, gdyby nie zostało przywołane właśnie pod-
czas wspomnianej konferencji, na której ów „katastroficzny” wymiar dziejów  
fenomenologii krakowski dialogik, znany z góralskiego poczucia humoru, obró-
cił je w żart. Na sugestię z sali obrad, że „dobry” (w znaczeniu „czarny”) humor 
i dzisiaj nie opuszcza filozofów, podobnie jak nie opuszczał pasażerów „Titanica”, 
na którym do końca grała orkiestra, ten błyskawicznie odparował: „Tak, góralska!”.

Jednak, i trudno się temu dziwić, uczestnikom konferencji po wykładzie 
i dyskusji nie było do śmiechu. Tischner w swej analizie sytuacji filozofii i kul-
tury współczesnej nie miał bowiem złudzeń i nie chodzi tu bynajmniej o to, 
że wbrew Husserlowskim wysiłkom, „fenomenologia – jak powiedział – zosta-
ła pokonana przez nowy rodzaj sceptycyzmu”. Nie o to nawet, że, jak pokazuje 
w swej książce Kołakowski, Husserla poszukiwanie „transcendentalnej podsta-
wy pewności” kończy się odkryciem nowych obszarów niepewności i nic nie 
jest tak pewne w filozofii, jak właśnie niepewność. W tym sensie jego wyprawa 
po złote runo wieczystej, „pozaczasowej” filozofii jawi się nie tylko jako racjo-
nalna, ale w równej mierze jako mityczna. Nie na darmo Kołakowski ujmował 
Husserlowskie poszukiwanie „radykalnego początku” jako budowanie kolejne-
go „mitu epistemologicznego”. 

Istnieje także inny aspekt sprawy. Z punktu widzenia ideowego bilansu po-
nowoczesności, przedsięwzięcie Husserla jawi się bowiem nie tylko jako próba 
stworzenia „mitu epistemologicznego”, ale i nowy wariant europejskiego mitu 
misjonistycznego. W tym znaczeniu Husserl nolens volens podtrzymywał kanon 
europejskich prawd, które napędzały przez wieki europejską cywilizacyjną oraz 
kulturową konkwistę, w które wierzyło wielu Europejczyków, a w które dzisiaj po 
pracach takich krytyków Zachodu, jak Edward Said (Orientalizm) wierzyć coraz 
trudniej nie tylko na Wschodzie, lecz przede wszystkim w Europie. Nic dziwne-
go, że kiedy dzisiaj czytamy np. słowa Husserla: „Jedynie w ten sposób zostałoby 
rozstrzygnięte, czy ludzkość europejska niesie w sobie absolutną ideę i czy nie jest 
jedynie empirycznym typem antropologicznym jak »Chiny« czy »Indie«, a także 
czy dramat europeizowania wszystkich obcych ludów potwierdza w sobie wła-
danie absolutnego sensu należącego do sensu świata, a nie do jakiegoś jego hi-
storycznego bezsensu”4, czujemy się co najmniej zażenowani, nie mówiąc już 
o oświadczeniu, że „my, Europejczycy – nigdy nie będziemy się indianizować”. 

4 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, dz. cyt.

Na szczęście dla jego filozofii dzisiejszego przejścia od tego, co europejskie, 
czyli racjonalne, do tego, co alogiczne, nieeuropejskie, „barbarzyńskie”, prelogicz-
ne, Husserl nie dożył. Nie byłby chyba w stanie sobie wyobrazić także tego, że ci 
sami Europejczycy, których „europejskiego” ducha tak gloryfikował, kilka lat po 
jego śmierci (umarł w 1938 roku) będą gazować i palić w piecach krematoryjnych 
jego siostry oraz braci. Myśliciel z Fryburga wyraźnie nie mógł dostrzec i tego, że 
zalążki patologii, której zatrute owoce zbierało minione stulecie, tkwiły w samej 
myśli europejskiej, niosącej w sobie totalitarny potencjał. Dzisiaj jest w intelektu-
alnej modzie zdumiewać się i ubolewać nad polityczną naiwnością Heideggera, 
a mało kto wydaje się zauważać naiwność Husserlowskiej wiary w uniwersalizm 
„jednej” (scire: europejskiej) filozofii i „jednego” (scire: europejskiego) rozumu. 

Jak pisze Zdzisław Krasnodębski, w epoce ponowoczesnej alternatywa Hus-
serla: albo „upadek Europy przez wyobcowanie ze swego własnego racjonalnego 
sensu życiowego, popadniecie we wrogość wobec ducha i barbarzyństwo, albo 
też odrodzenie Europy z ducha filozofii przez heroizm rozumu przezwycięża-
jący ostatecznie naturalizm”, brzmi po prostu niepoważnie. Pyta Krasnodębski: 
„Czy ta stanowczo sformułowana diagnoza jest trafna? (…) Tylko garstka filo-
zofów uprawia filozofię transcendentalną, a mimo to – jeśli się nie mylę – nie 
staliśmy się barbarzyńcami. A w każdym razie nasze barbarzyństwo nie wynika 
z braku fenomenologii transcendentalnej”. I dopowiada: „Fenomenologia jako 
zbawienie ludzkości – to brzmi dziś nawet nieco śmiesznie”5. 

A przecież, przypomnijmy, w przywołanym wyżej studium Kryzys nauk eu-
ropejskich i fenomenologia transcendentalna Husserl stwierdzał: 

Jesteśmy zatem w naszym filozofowaniu – jakże mogliśmy na to nie zważać 
– f u n kc j o n a r i u s z a m i  s p o ł e c z n o ś c i  l u d z k i e j. Całkiem osobista od-
powiedzialność za nasze własne prawdziwe istnienie jako filozofów w naszym 
własnym, wewnętrznym, osobistym powołaniu niesie w sobie jednocześnie od-
powiedzialność za prawdziwe istnienie społeczności ludzkiej, które jako takie za-
wsze nakierowane jest ku telos i może dojść do urzeczywistnienia, o  i l e  w  o g ó l e 
m oż e, jedynie przez filozofię, poprzez n a s, jeśli poważnie jesteśmy filozofami. 

Tischner we wspomnianym referacie zauważył, że nie darmo w fenomeno-
logii tyle się mówiło o „pozaczasowości” nauki, tymczasem widzimy, że w filo-
zofii nie ma rzeczy niezniszczalnych, „ponadczasowych” czy, chciałoby się rzec 
w nawiązaniu do przywołanej „transoceanicznej” analogii, „niezatapialnych”.  
Po latach te niedostatki swej myśli dostrzegł także Husserl, który zwracał się co-
raz bardziej ku realnemu „światu życia” (Lebenswelt), a nie noematom i noezom 
5 Z. Krasnodębski, Fenomenologia i tęsknota za wspólnotą, w: tenże, Postmodernistyczne roz-

terki kultury, Warszawa 1996.
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swojej transcendentalnej filozofii, a efekty swojego dziewiczego rejsu pod ban-
derą Philosophie als strenge Wissenschaft z początków minionego stulecia ko-
rygował m.in. w pracach z lat 30., w tym w cytowanym studium Kryzys nauk 
europejskich i fenomenologia transcendentalna. Pisał w nim, że największym 
niebezpieczeństwem dla Europy nie jest, jak utrzymywał w artykule Filozofia 
jako ścisła nauka, naturalizm, historyzm, psychologizm, które stały się „cho-
robami” filozofii. „Największym niebezpieczeństwem dla Europy – stwierdzał 
– jest zmęczenie”. I jest to „zmęczenie”, którego ani z pomocą nauki, ani feno-
menologii transcendentalnej nie sposób usunąć. Jest to zmęczenie endogenne, 
duchowe, a jego przyczyny leżą znacznie głębiej niż w zbłąkaniu rozumu w po-
zytywizmie jako „nauce o faktach”, który sam przemienia człowieka w „fakt”. 

Patrząc z perspektyw ideowego bilansu ponowoczesności, widać, że my Eu-
ropejczycy, którzy tworzyliśmy „historię”, jesteśmy już „zmęczeni” europejskimi 
ideami, także dlatego, że żadna z nich w zderzeniu z codziennością nie przynio-
sła szczęścia, lecz przeciwnie, więcej biedy, a nasz kontynent jak mało który został 
nie tylko przez nie owładnięty, ale i eksportował je poza swe granice. Rzecz jas- 
na, nie znaczy to, że w XX wieku nie podejmowano prób wyrwania się z trybów 
„posthistorycznego” świata, jednak, jak wskazuje np. analiza Petera Sloterdijka, 
próba podjęta przez Heideggera nie wystawia bynajmniej dobrego świadectwa 
kuszonemu przez demony nazizmu autorowi Bycia i czasu. 

Dzisiaj widzimy, że „zmęczeni” są nie tylko ci, o których Zaratustra Nietzsche-
go powiada, że „wymyślili szczęście” i nie chcą już spoglądać w żadne filozoficz-
ne „niebo”, lecz i sami Husserlowscy „funkcjonariusze społeczności ludzkiej”. Co 
bowiem mówić i z jakich ambon przemawiać, kiedy filozofia staje się konwersa-
cją, grą, zabawą? Czy po demoliberalnym eksperymencie istota, która nominalnie 
nazywała się człowiekiem, będzie nim jeszcze realnie? Co się stanie z człowie-
kiem Europy oraz innych rejonów „globalnej wioski”, z jego kulturą, nauką i sztu-
ką, w świecie, w którym, jak pisał w książce Bóg postmodernistów Józef Życiński, 
„ironizujący błazen” i homo pragmaticus zastąpi „kapłana, proroka i poetę”? 

Oczekiwane przez Husserla uzdrowienie filozofii oraz kultury europejskiej 
nie nastąpiło. Nie przyszło ani z filozofii jako „ścisłej nauki”, ani z fenomenolo-
gii transcendentalnej, ponieważ, jak pokazali jego krytycy, w dużej mierze jego 
uczniowie, nie mogło z nich przyjść. Podstawową skazą jego nauki była bowiem ta 
sama ułomność, co w każdej filozofii transcendentalnej, tj. dążenie do stworzenia  
filozofii, by tak rzec, „bezczłowieczej”, której podmiotem jest nie żywy człowiek, 
żywe ludzkie „ja”, lecz „Ja” niejako zdeantropologizowane, „Ja” transcendentalne, 
którego nie sposób odnaleźć i spotkać się z nim w normalnym świecie żywych  
ludzi, czy, jakby powiedział sam Husserl, w „świecie życia” (Lebenswelt). 

Dzisiaj widać i inne niewspółmierności. Kiedy bowiem Husserl nastawał na 
konstytucję sensu – trwa destrukcja wszelkiego sensu. Współczesny człowiek to 
nie tylko nieświadomy „cynik”, jak powie Sloterdijk, ale, jak stwierdzi jeden z ba-
daczy nihilizmu Wolfgang Müller-Lauter, równie często nieświadomy nihilista, 
który „jest w posiadaniu szczególnej pewności. Wiedzę o całkowitej bezsensow-
ności uznaje za niepodważalną”. W „duchowej sytuacji naszego czasu” (Karl Ja-
spers) widać, że filozofia z nauczycielki życia stała się klaunem, a scena, na której 
występuje, miejscem zgorszenia, skandalu i deprawacji ducha. Czy grozi nam 
z tego powodu nowy rodzaj nieznanego dotąd barbarzyństwa, albowiem los eu-
ropejskiego człowieczeństwa – jak słusznie twierdził Husserl – jest nierozerwal-
nie związany z losem filozofii? 

W swoim wykładzie Tischner powiada, że „Husserl był kontynuatorem wiel-
kiej tradycji – tradycji filozofii światła”, zapoczątkowanej przez Platona, a rozwi-
janej przez św. Augustyna, św. Tomasza. Dzisiaj następuje z nią totalne zerwanie. 
Trwa ciągła destrukcja „sensu”, czyli „światła rzeczy”. Tymczasem sens świata pły-
nie z nas. Z ludzkiego ducha. W świecie bowiem jako takiego sensu nie ma. Sens 
jest z nas – jeśli sami „świecimy”, „świeci” świat. Jeśli sami jesteśmy „ciemnością” 
– „ciemnością” staje się świat. Innego sensu-Światła w świecie nie ma i nie będzie 
(pouczające, że w językach słowiańskich oba te słowa, tj. „świat” i „światło”, mają 
wspólną etymologię). 

Św. Augustyn w duchu tej wielkiej platońskiej tradycji, o której mówił Tisch-
ner, uczył, że próżno szukamy Światła w świecie, podczas kiedy ono jest z nas. 
W komentarzu do Ewangelii św. Jana doktor Kościoła powiada: 

Chcemy ujrzeć Boga, próbujemy Go zobaczyć, gorąco pragniemy Go ujrzeć. 
Kto nie ma tego pragnienia? Ale zauważ, co mówi Ewangelia: „Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Czyń tak, by Go ujrzeć. Aby dać 
przykład spośród namacalnej rzeczywistości: jak chciałbyś kontemplować wscho-
dzące słońce z chorymi oczami? Jeśli twoje oczy są zdrowe, to światło sprawi  
ci przyjemność, ale jeśli są chore, to będziesz cierpiał. Bez wątpienia nie zosta-
nie ci dane oglądanie z sercem nieczystym tego, co można ujrzeć jedynie z czy-
stym sercem. Zostaniesz od tego odsunięty, niczego nie zobaczysz. (…) Oglądanie 
Boga jest obiecane ludziom o czystym sercu. Jest ku temu powód, skoro oczy, po-
zwalające [na] oglądanie Boga, znajdują się w sercu. O tych oczach mówi apostoł 
Paweł: „Niech da wam światłe oczy serca” (Ef 1, 18). Obecnie te oczy, z powodu 
słabości, są oświecone wiarą, ale później, kiedy nabiorą siły, zostaną oświecone wi-
dokiem… „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] 
twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12)6.

6 Św. Augustyn, Kazanie 53; PL 38, 366.
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W tym znaczeniu dociera do nas przestroga: „Światłem ciała twego jest oko 
twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, wszystko ciało światłe będzie. Ale jeśli-
by oko twoje było niegodziwe, całe ciało twoje mrok spowije. Jeśli tedy światło, 
które w tobie jest, ciemnością się staje, sama ciemność jakżeż wielka będzie?” 
(Mt 6, 33, tłum. ks. Eugeniusz Dąbrowski). Wsłuchajmy się uważnie w słowa tej 
przestrogi: oko, które samo jest światłem, może stać się „mrokiem” i pogrążyć 
w ciemnościach całe ciało, cały „świat”, całą materialną, zmysłowo postrzegal-
ną rzeczywistość, zamiast je „rozświetlić”. Boski Nauczyciel mówi o tym samym 
oku, ale w dwojakim znaczeniu. O oku – organie zmysłowym, zatrzymującym 
się i ślizgającym po powierzchni rzeczy, oraz o „oku” rozświetlonym wewnętrz-
nym Światłem. Oku, które czyni świat jeszcze większą ciemnością, oraz tym, 
które go rozjaśnia. O oku będącym funkcją umysłu oraz oku „czystego serca”. 
Jeżeli słońce uprzednio nie „świeci” w sercu człowieku, nie świeci ono nigdzie. 
Widzimy aż sercem, a może tylko sercem? 

To, co oferował Husserl, pochodziło bez wątpienia z Tradycji Światła i, co-
kolwiek by rzec przeciw jego filozofii, nie jest jego winą, że jej najważniejsze 
przesłanie nie zostało w kulturze Europy zrozumiane i przyjęte tak, jak na to za-
sługuje, nie tylko dlatego, że czas był niesprzyjający, a hydra nazizmu podnosiła 
coraz wyżej swoje głowy. Wydaje się, że czas tak jak nie pracował, tak i nadal nie 
pracuje na jej korzyść, i że każda filozofia z tej Tradycji będzie napotykać coraz 
większy opór, a nawet odrzucenie. 

Zaprzeczenie sensu to jednak zaprzeczenie Światłu w człowieku – Światłu, 
które bije z człowieka. Ciemności – co brzmi i profetycznie, i apokaliptycznie – 
kryją Ziemię i wydaje się, że kryją ją coraz bardziej. Są to ciemności pochodzące 
z nas, z naszego coraz bardziej mrocznego „europejskiego” ducha. 

Czy w tej sytuacji filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego ser-
ca”? Moja odpowiedź nie będzie tak radykalna, jak odpowiedź prof. Dobrochny 
Dembińskiej-Siury, która w mocnych słowach napisała: „Taka, jaka dzisiaj do-
minuje, niestety nie”7. 

Dlatego na pytanie: „Co ludzie »prostego serca« mieliby do powiedzenia  
filozofii?” odpowiem pytaniem: „Co ludzie »prostego serca« – w ewangelicz-
nym znaczeniu »czystego serca« – mieliby do powiedzenia filozofii?”. Warto by 
zadać takie pytanie i poszukać na nie odpowiedzi.

7 W odpowiedzi na ankietę zawartą w 10. tomie „Studiów Redemptorystowskich” (2012), s. 13  
(przyp. wyd.).

Maria Kostyszak 
UWr – Wrocław

Czy filozofia ma coś do powiedzenia 
ludziom „prostego serca”?

„Strzeż przede wszystkim twego serca, gdyż z twego serca wypływa źródło 
życia”. Ta biblijna sentencja została umieszczona przez panią Heidegger nad 
drzwiami ich chaty w Todtnauberg. Choć sam Heidegger w dalszym swoim roz-
woju filozoficznym odszedł od instytucji Kościoła, często podkreślał, że chrze-
ścijaństwo wiele mu duchowo dało. Jego rodzice byli katolikami w Niemczech 
i ta formacja intelektualno-aksjologiczna wpłynęła na jego wybór teologii jako 
kierunku studiów. Kiedy poznał filozofię – greckie uprawianie „umiłowania 
mądrości” – stopniowo wypracował specyficzną syntezę dziejów europejskich, 
którą tylko nieznacznie modyfikował, a w zasadniczych rysach podtrzymywał 
na dalszych etapach swojej filozoficznej drogi8.

Synteza ta krytycznie odnosi się do całości rozwoju filozofii po Sokratesie, na-
tomiast w samym przekazie sokratejskim i u presokratyków Heidegger widzi za-
lążki konstruktywnej reformy. Mogłaby ona, poczynając od przemiany mówienia 
i myślenia, doprowadzić do potężnych zmian w kulturze i duchowości jednostek. 

Moja przygoda z Heideggerem zaczęła się od lektury jego cyklu wykładów 
zatytułowanych What is Called Thinking? (Was heisst Denken?)9. Studiowa-
łam wtedy anglistykę we Wrocławiu, literatura piękna wydawała mi się tere-
nem prawdy i szczerości, których niewiele doświadczałam w tzw. świecie (lata 
70.), jednak niepokoiło mnie, że metody badania literatury nie wydają się (z nie-
licznymi wyjątkami) mieć wiele wspólnego z jej pięknem. Pięknem, które pul-
sowało zarówno dzięki prostocie niektórych opisów sytuacji międzyludzkich, 
uczuć i mechanizmów, jakie ludźmi władają, jak i dzięki niespotykanej nigdzie 
indziej złożoności i głębi. Wielcy pisarze, tacy jak Szekspir czy Joyce, Dickens 
czy Thackerey, Austen czy Woolf, uruchamiając wyobraźnię i zdolne pióro, wy-
twarzali rozległy kosmos ludzkich perypetii. Mieści się w nim także przestrzeń 
współczucia i współdoświadczania, sprawiająca, że czytelnik może się poczuć 
uczestnikiem opisywanej rzeczywistości. Jednak metodyczne badanie literatury 
zapobiegało, w moim przekonaniu, kształtowaniu więzi z kreowanym literacko 

8 Żartobliwie wypowiadał się, że właściwie dopiero ok. sześćdziesiątego roku życia zrozumiał 
w pełni, o co w filozofii chodzi. 

9 Tłumacz, Janusz Mizera, zatytułował polską wersję Co zwie się myśleniem? (Warszawa–Wrocław 
2000). Osobiście preferuję tytuł „Co zwie w myślenie?”. Uzasadniam to w książce Spór z języ-
kiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy, Wrocław 2010, s. 60, 
przyp. 79. 
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światem, a skupione było na mechanizmach obiektywizacji i wytwarzaniu for-
malnego dystansu. Był to okres wzlotu metodologii strukturalistycznej w litera-
turoznawstwie; ma ona liczne walory, jednak wzmacnia też, często bezwiedne, 
tendencje uprzedmiotawiające – języka i myślenia. I nagle, dzięki dystynkcjom 
wprowadzonym w „Co zwie w myślenie?”, dostrzegłam możliwość uprawiania 
badań nad literaturą w sposób unikający jej instrumentalizacji.

Kiedy po samodzielnej lekturze niemal wszystkich dialogów Platona rozpo-
częłam równoległe studia filozoficzne, był to okres panowania na uczelniach 
w Polsce filozofii marksistowskiej. Lektura Heideggera przekonała mnie do 
wartości zachowywania równowagi między punktem widzenia zbiorowości 
a indywidualną, jednostkową percepcją. Oskarżenia, że egzystencjalizm stano-
wi mroczną ideologię antyspołeczną, pochodziły, moim zdaniem, z niezrozu-
mienia afirmatywnego aspektu tej filozofii. W Liście o „humanizmie” Heidegger 
deklaruje, że bliżej mu do teorii Marksa niż Sartre’a, ponieważ Marks, „doświad-
czając wyobcowania, sięgnął w istotny wymiar dziejów, jego wizja dziejów prze-
wyższa inne poglądy na historię”. W odróżnieniu od Sartre’a, Heideggerowska 
myśl egzystencjalna zakładała, że rozpaczliwość nowoczesnej alienacji człowie-
ka stanowi rezultat subiektocentryzmu i zapomnienia o całości Bycia. Odkrycie 
Heideggera, że za standardowymi procedurami klasycznej tradycji filozoficznej, 
czyli pojęciami i przedstawieniami (Vorstellungen), może kryć się nastawanie 
na rzecz przedstawianą (nachstellen), demaskowało ukryty negatywizm kultury 
europejskiej. Ciche lub głośne „nie”, świadome lub bezwiedne przeczenie temu, 
co jest, skłoniło autora Bycia i czasu do sformułowania zasady „pozwolić byciu 
być”. Z bytu bowiem, z różnych postaci bycia, z czasu, a nawet z Boga uczyniono 
„przedmiot” badania, w którym tendencja przedstawiająca (i nastawająca) stała 
się procedurą standardową.

W precyzyjnym, zaawansowanym dyskursie filozofii współczesnej zasada 
„pozwolić byciu być” doprowadziła do rozlicznych konsekwencji. Tutaj skupię 
się na uchwytnych drogowskazach, jakie można z niej zaczerpnąć w tzw. etyce 
życia codziennego, ponieważ to tutaj nasze serce się kształci i samo kształtuje 
jakość otoczenia.

Zaufanie do siebie

Zgoda na niegotowość siebie oraz świata w obliczu wysokich wymagań kul-
tury europejskiej wyznacza inny kierunek niż Freudowska diagnoza „kultury 
jako źródła cierpień”. Zasada „pozwolić byciu być” wyraża m.in. akceptację pro-
cesualności naszego stawania się sobą – dojrzałym, etycznym, rozumiejącym 
innych. Na tym pierwotnym zaufaniu do siebie ufundować można następnie 
zdrowe, nieneurotyczne relacje z ludźmi i z rzeczami. Presokratycy impono-

wali Heideggerowi niehierarchicznym językiem, który pozwala traktować feno-
meny przyrody na równi z fenomenami społecznymi. Dzisiejsza troska o prawa 
zwierząt może szukać teoretycznego wsparcia w niektórych sentencjach pre-
sokratyków przekonanych o duchowym aspekcie całego wszechświata, w tym 
przyrody. Według Heideggera, myślenie jest tak indywidualne, jak linie papilar-
ne każdego z nas, a zarazem uważa on, że istotą myślenia jest dziękczynienie 
– poczucie i czynne wyrażanie wdzięczności za niezasłużone dary bycia i cza-
su. W aktach nazywania człowiek kształtuje (gr. poiesis) to, co go otacza i cze-
go doświadcza – wewnętrznie i zewnętrznie. To Heideggerowskie przekonanie 
mogło wpłynąć na późniejsze filozoficzne sformułowania: „polityka przyjaźni”, 
„etyka wybaczania” itp. Zamiast uprawiać wojowniczą retorykę kultu przeci-
wieństw, kontrastów i wojny, filozofię różnicy wykorzystuje się do budowania 
konstruktywnego etosu komplementarności różnic10. 

Przezwyciężenie wzajemnych waśni między religią, nauką 
i filozofią – możliwe 

Ponawiające się spory i wzajemna nietolerancja między tymi filarami życia 
duchowego dziwiły Carla Gustava Junga. Uważam, że rewizyjne pod adresem 
języka i myślenia europejskiego tendencje namysłu Heideggera mogą pomóc 
w uświadomieniu sobie i urzeczywistnianiu głębszej jedności porządku ducho-
wego, który ocala życiodajny rdzeń tych trzech gałęzi spotykania się ludzkiej 
odkrywczości z transcendencją (przez duże i małe „T”).

Zapraszany do Stanów Zjednoczonych na konferencje teologów Heidegger 
nie pojechał, lecz wysłał obszerny list do uczestników dotyczący możliwości 
nieuprzedmiotawiającego sposobu mówienia i myślenia o zagadnieniach reli-
gijnych: doświadczeniu wiary, umiejętnego prowadzenia namysłu i narracji do-
tyczących boskości i świętości.

Systematyczne usuwanie negatywizmu

Nieuświadamiane „nie” stanowiące ukryty fundament wielu podstawo-
wych odniesień: do czasu, przestrzeni, dziejów, człowieka czy przyrody, kiedy 
zostanie uświadomione, może przemienić ludzką postawę wobec tego, co nas 
otacza, w orientację pozbawioną przemocy, a pełną troski. Zaawansowana eks-
ploatacja przyrody to jeden z obszarów namysłu Heideggera nad istotą techni-
ki. Jednak równie niepokojąca jest eksploatacja znaków i znaczeń, by ludźmi 
10 Jean-Luc Nancy, francuski filozof różnicy, pisał o adoracji i dekluzji (terminy oznaczające prak-

tykę czci i otwierania) jako wskazujących wspólny, zestrajający je rejestr filozofii i chrześci-
jaństwa; por. M. Kwietniewska, Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji, Łódź 2013, 
s. 233–248. 
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manipulować, utrzymywać ich w niewiedzy, w ekonomicznej niesprawiedli-
wości i emocjonalnej niedojrzałości. Sądzę, że najnowsze odkrycia neuronauki, 
psychologii społecznej, teorii komunikacji, badania antropologiczne i kulturo-
znawcze wspierają afirmatywną tendencję namysłu Heideggerowskiego.

Zamiast stosowania rozwiązań krótkowzrocznych, które jedynie pogarsza-
ją sytuację (jak np. wyposażanie nauczycieli amerykańskich w broń do samo-
obrony przed uczniami), głębszą ludzką potrzebą jest poszukiwanie rozwiązań 
dalekosiężnych, sprzyjających internalizacji, korzystnych dla rozwoju jednost-
ki i całości życia społecznego wzorców i norm. Coraz częściej nauki społecz-
ne i humanistyczne mają odwagę zrywać ze scjentystyczną neutralnością opisu 
na rzecz normatywnego, aczkolwiek ostrożnego i wyważonego zaangażowa-
nia. Eksponowanie zasad sprawiedliwości, empatii, solidarności przywraca pra-
dawną – a w wielu duszach głębiej położoną – „etykę wspólnoty i boskości”11. 
Koncepcje sekularyzacyjne mają prawo bytu obok wielości religii, ale – po zbyt 
radykalnym oświeceniowym projekcie anihilacji religijnego porządku – straciły 
prawo do absolutnego dyktowania społeczeństwom i kulturom swych tez. Wal-
ki między religiami i między politycznym wyzyskiem sprzecznych religijnych 
przekonań oraz ich medialnymi zafałszowaniami trwają, na szczęście potężny 
oddolny ruch społecznej samoorganizacji rozwija się także. Sądzę, że interpre-
tacja myślenia jako dziękczynienia, filozoficznie zainicjowana i szeroko rozwi-
nięta przez Heideggera, a przecież uobecniająca się fragmentarycznie nie tylko 
w wysokich rejestrach dyskursu teologicznego czy zaawansowanych nauk spo-
łecznych i humanistycznych, lecz także w różnorakich aktach codziennej życz-
liwości wśród ludzi, mogłaby także – stopniowo – przekształcić media.

Źródło życia

Media bowiem zbyt długo już uprawiają kult sensacji i bezwartościowych 
plotek. Znużeni tą papką ludzie szukają czegoś wartościowszego. Jak pokazu-
ją badania internetu (portali społecznościowych, blogów) i kultury popularnej, 
coraz częściej łaknienie sensu i głębszej, duchowej podstawy życia zbiega się 
z pragnieniem twórczości. Polska jest imperium poetyckich portali. W szkole 
uczniowie nie lubią poezji, ponieważ zniechęca ich często sposób jej analizo-
wania. Jednak niekiedy właśnie w tej formie przekazywane jest delikatne od-
niesienie do ciała, do uczuć i rozumienia spraw prostych, które pojawiają się 
w życiu każdego człowieka. Heidegger uważał język poetycki za zbliżony do 
11 Autor Prawego umysłu, psycholog społeczny opowiada o przekonaniach polityczno-etycznych 

republikanów i liberałów w USA i stosuje na określenie systemowego charakteru tych przeko-
nań termin matrix. Kiedy jednak wyjeżdża do Indii, poznaje tam, w jego opinii, inny matrix: 
„etykę wspólnoty i boskości”; J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i po-
lityka?, tłum. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2014, s. 152.

mowy presokratyków. W „Co zwie w myślenie?” wskazywał, że myślenie pole-
ga na odnoszeniu się do tego, co do nas przylega, co nas dotyczy i co nas obcho-
dzi – w najgłębszym sensie. Dlatego nazywał twórczość poetycką wodą płynącą 
ku źródłom. To pamięć, przechowywanie w polu uwagi ważnych doświadczeń 
i przeżyć staje się źródłem myślenia i wierszy. Zachowana jest w nich więź mię-
dzy słowem i rzeczą, między emocjonalnym przeżyciem i intelektualną refleksją 
(zrozumieniem). W przekładzie na język angielski, określając myślenie, tłuma-
cze użyli zwrotu „brać do serca”. Nie tylko dlatego, że potoczny frazeologizm 
w języku angielskim to learn by heart znaczy „uczyć się na pamięć”. Także z tego 
względu, że w swych badaniach nad relacją dziękczynienia i pamięci Heidegger 
odkrył bliski związek najgłębszej wewnętrzności ze skutecznym w codzienno-
ści i twórczości poetyckiej myśleniem.

 Jego zdaniem, w dziejach europejskich wydarzyło się coś, co sprawia, że 
w relacje między słowami i rzeczami wdarły się abstrakcja i brak kontekstu. 
Niewykluczone, że jest to także jeden z powodów, który wpływa na rozdźwięk 
w człowieku między sercem (uczuciem, wyobraźnią, cielesnością) i rozumem. 
Poznawanie dziejów – własnej i zbiorowej przeszłości – może przyczynić się 
do otwarcia wielu zatrzaśniętych bram i wspólnego budowania bardziej obie-
cującej, zgodnej i konstruktywnej kultury przyszłości. Pracują nad tym różne 
dyscypliny naukowe oraz niemała część ludzi sztuki. Jednak i każdy zwyczajnie 
czujący człowiek, jeśli potrafi utrzymać swoje źródło życia otwarte, może pod-
jąć się tego zadania.

Adam Chmielewski  
UWr – Wrocław

Co i komu daje filozofia?
Redaktor zwrócił się do mnie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

„Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom »prostego serca«?”. Udzielam jej 
poniżej, choć zapewne będzie to odpowiedź na nieco inne pytanie. Idzie bowiem 
o to, iż opór mój budzi samo sformułowanie „ludzie prostego serca”. Ten potocz-
ny zwrot odnosi się do ludzi prostych, niewykształconych, lub też, jak mówimy, 
„prostodusznych”. Sformułowanie to zakłada zatem, że istnieją również inni lu-
dzie, o sercu złożonym i skomplikowanym, lub raczej ludzie wykształceni i wy-
rafinowani. Kolejną implikacją tego pytania jest również to, iż filozofia daje to, co 
ma, owym bardziej wykształconym, którzy owe dary filozofii bez trudu, dzięki 
swemu wykształceniu, z łatwością przyswajają i wykorzystują je odpowiednio do 
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ich przeznaczenia. Te wszystkie założenia i implikacje odrzucam, albowiem wie-
rzę, iż filozofia jest mądrością ludzką, i że każdy, kto jest człowiekiem, czy prosty, 
czy skomplikowany, może z niej czerpać. Sądzę również, iż każdy z jej owoców 
w różnym stopniu korzysta, nawet jeżeli o tym nie wie. 

Twierdzenia te staną się jasne w świetle poniżej zawartego rozumienia filo-
zofii, jej zadań oraz funkcji12.

Porządkowanie świata

Pytanie: „Po co jest filozofia?”, musi sobie zadać każdy, kto chce zostać filozo-
fem. U wszystkich wielkich myślicieli, którzy podejmowali refleksję filozoficzną 
na różnorodne tematy i współkształtowali naszą duchową rzeczywistość, od-
powiedzi na to głęboko osobiste pytanie są zazwyczaj najbardziej interesujące. 

Istotę człowieka określa się na różne sposoby. Sądzę, iż wiele spośród tych 
określeń znajduje wspólną podstawę w filozoficznej tezie, że człowiek – każ-
dy człowiek – jest przede wszystkim istotą porządkującą: homo ordinans. Całą 
ludzką kulturę materialną i symboliczną można więc interpretować jako prze-
jaw i rezultat głęboko zakorzenionej, choć tylko chwilowo dającej się zrealizo-
wać potrzeby człowieka intelektualnego porządkowania swojego otoczenia, 
własnego wnętrza, swego życia oraz relacji z innymi. Dzięki porządkowi ludzkie 
otoczenie staje się uregulowane, przejrzyste i zrozumiałe, a tym samym przewi-
dywalne i bezpieczne. 

Przygodność świata oraz zmienność natury ludzkiej sprawia jednak, że po-
rządki ustanawiane przez człowieka w różnych sferach jego życia nieodmiennie 
sprawiają zawód i mają zazwyczaj tylko krótkotrwały żywot. Uporządkowanie 
świata nigdy nie może się dokonać ostatecznie; jest więc zadaniem, które trzeba 
wykonywać nieustannie. Mimo to potrzeba odnajdywania, ustanawiania i na-
rzucania porządku nigdy w nas nie wygasa. 

Filozofia odpowiada na tę rudymentarną ludzką potrzebę porządkowania 
świata: strumień informacji, jaki nieustannie do nas dociera, wymaga zespole-
nia i powiązania w spoisty ogląd rzeczywistości. Nazywamy to światopoglądem. 
Takie ogólne, orientujące i porządkujące wizje są każdemu człowiekowi nie-
zbędne w jego życiu osobistym i publicznym. Bez tego traci on orientację i cel, 
jaki chciałby lub sądzi, iż powinien osiągnąć.

Można powiedzieć, że człowiek dąży do życia w otoczeniu uporządkowa-
nym na dwa sposoby. Pierwszy, pasywny, polega na odkrywaniu porządku wo-
kół siebie; drugi, aktywny, na jego wytwarzaniu i narzucaniu go otoczeniu. 
Przyjąwszy na moment, że to rozróżnienie jest trafne, należy od razu zastrzec, 
12 W niniejszej odpowiedzi wykorzystałem fragment tekstu pt. Do czego potrzebna jest filozofia?, 

w: Obecność filozofii, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2014, numer specjalny, s. 15–31.

iż te dwa aspekty trudno od siebie oddzielić. Odkrycie porządku w otoczeniu 
jest warunkiem skutecznego tworzenia nowego; gdy zaś wytwarzanie i narzu-
canie porządku spotyka się z niepowodzeniem, staje się bodźcem do dalszego 
poszukiwania, a zarazem tropem wiodącym do odkrycia głębszych zasad po-
rządkujących świat. 

Człowiek tworzy narzędzia, które służą mu do odkrywania i zaprowadzania 
porządku. Z biegiem czasu niezbędne stały się mu narzędzia służące do odnaj-
dywania porządku w chaosie własnych wytworów, będących skutkiem samych 
prób ustanawiania porządku. Dlatego tworzy także narzędzia do wytwarzania 
narzędzi służących poznawaniu i tworzeniu porządków. 

Odkrywanie i wytwarzanie porządku, a także sukcesy i porażki w tych dzia-
łaniach są przedmiotem różnorodnej refleksji człowieka. Język i mity są intelek-
tualnymi narzędziami człowieka do odkrywania ładu w rzeczywistości jawiącej 
mu się jako chaotyczna. Taką funkcję spełniają religie, koncepcje filozoficzne 
i naukowe. Pierwsze zasady filozofów jońskich są niczym innym, jak tylko zasa-
dami postulującymi porządek świata, zaś ich celem jest uczynienie go nie tyl-
ko przedmiotem rozumienia, ale także przedmiotem panowania. Spośród nich 
szczególnie dobitną próbą zrozumienia świata jako bytu uporządkowanego jest 
teoria Heraklita, który wpisał w nią ideę rozumu przeobrażającego naoczny, 
zmysłowy chaos w logiczny, rozumny kosmos. 

Powyższą metodologiczną i tymczasowo przyjętą opozycję między od-
krywaniem porządku a jego wytwarzaniem całkiem zamazuje fakt, że czło-
wiek jest odgrodzony od swego otoczenia przez sferę złudzeń lub idoli, εἴδωλα, 
a więc bytów o charakterze estetycznym, które uniemożliwiają mu bezpośred-
ni dostęp poznawczy do rzeczywistości. Francis Bacon słusznie umieścił owe 
εἴδωλα w umyśle samego człowieka, choć zbłądził, sądząc, iż światło rozu-
mu jest w stanie skutecznie je rozwiewać. Zamazanie tej opozycji jest równo-
znaczne z zakwestionowaniem tradycyjnych rozróżnień filozoficznych między 
obiektywnością i subiektywnością, absolutnością i względnością, między natu-
rą i kulturą. Człowiek nigdy nie może być pewien, czy porządek, który sądzi, iż 
odkrywa w rzeczywistości, jest czymś więcej niż tylko cieniem porządku, jaki 
chciałby jej narzucić. Wszelki porządek jest ostatecznie dziełem ludzkim i czło-
wiek odkryć go może jedynie we własnych wytworach.

Ogólnie więc mówiąc, człowiek jest istotą porządkującą, zaś filozofia to naj-
bardziej podstawowa i najbardziej ogólna nauka o zasadach rozumienia i za-
prowadzania porządku w świecie i we wszystkich sferach kreowanych przez 
człowieka. To także nauka wskazująca, dlaczego pewne typy porządków wy-
twarzanych przez człowieka wymagają zburzenia i zastąpienia innymi, być 
może lepszymi. Taki właśnie sens ma twierdzenie, że filozofia to najważniejsza 
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z nauk, ponieważ zajmuje się podstawami wszelkich innych nauk oraz funda-
mentami ludzkiego życia. 

Funkcje filozofii 

Z filozofią jest jak z prozą u Moliera: wszyscy „mówimy” filozofią, posługu-
jemy się nią na co dzień, choć zazwyczaj o tym nie wiemy. Fakt ten uzmysła-
wiają liczne wypowiedzi osób niezwiązanych zawodowo z filozofią. Słyszymy 
więc np. o „filozofii budowy dróg w Polsce”, „filozofii rozdziału środków Naro-
dowego Funduszu Zdrowia” i podobne. Takie wypowiedzi wskazują na jedną 
z najważniejszych funkcji filozofii, jaką jest kształtowanie ogólnej wizji pewne-
go fragmentu rzeczywistości, którą pragniemy zrozumieć lub zmienić. Choć 
wszechobecna i potrzebna każdemu, filozofia jest jednak nauką specjalistyczną 
i elitarną. Spełnia również znacznie więcej zadań niż powyżej opisane funkcje 
światopoglądowotwórcze. 

Należy do nich wyjaśnianie. Polega ono na postulowaniu ogólnych zasad 
czyniących pojedyncze zjawiska zrozumiałymi. Jakkolwiek sporą część tego za-
dania przejęły na siebie wyodrębnione z filozofii dyscypliny naukowe, to filo-
zofia nadal się tym zajmuje; obecnie jednak skupia się w mniejszym stopniu na 
samym wyjaśnianiu, w większym zaś na zasadach, na których wyjaśnianie win-
no się opierać i których powinno przestrzegać.

Następna funkcja jest odkrywcza lub spekulatywna: spekulować znaczy do-
ciekać mechanizmów odpowiedzialnych za budowę i zmienność świata; spe-
cjaliści i amatorzy nieustannie spekulują na różne tematy, filozofia robi to 
systematycznie, zastanawia się również nad zasadami, których winna przestrze-
gać rzetelna spekulacja o świecie. Właściwą dziedziną spekulacji filozoficznych 
jest metafizyka.

Funkcją filozofii jest również inspirowanie: realizuje je przez dystans do 
rzeczywistości, jaki przyjmuje i jakiego wymaga, oraz za pomocą swych spe-
cyficznych metod, którymi pobudza do twórczego myślenia. Czyni to przede 
wszystkim poprzez konfrontację naszych obecnych dążeń do zrozumienia 
świata z podobnymi próbami z przeszłości. Historia myśli ludzkiej to bowiem 
przede wszystkim historia filozoficznego odnajdywania i budowania porząd-
ków w rozmaitych sferach natury, społeczeństwa i ludzkiej duchowości; jest to 
historia odnoszonych na tym polu sukcesów, ale przede wszystkim historia po-
rażek. Starając się współcześnie zaprowadzić zrozumiały porządek intelektu-
alny, możemy wiele wynieść zarówno z prób, które okazały się – przynajmniej 
chwilowo – udane, jak i z tych, które przyniosły zawód. Dlatego rozdzielenie hi-
storii filozofii od samej filozofii jest niemożliwe i niepotrzebne.

Praca interpretacyjna to kolejne zadanie filozoficzne: polega ono w głów-
nej mierze na interpretowaniu świata wytworzonego przez samego człowieka, 
mondo civile, a więc sfery społecznej, kulturowej i duchowej. 

Do najważniejszych funkcji filozofii należy analiza: chodzi w niej o staran-
ność w doborze narzędzi, za pomocą których chcemy rozumieć i zmieniać rze-
czywistość. Francis Bacon jako pierwszy wskazał przeszkody uniemożliwiające 
nam adekwatne rozumienie rzeczywistości wskutek niewłaściwego posługiwa-
nia się językiem, diagnozując je jako idola theatri. Analiza sposobów mówienia 
o świecie ma więc przede wszystkim podstawowe znaczenie wewnątrzfilozo-
ficzne. Jednakże narzędzia, jakie filozofia nieustannie kształtuje w walce z włas- 
nymi błędami, w które nieustannie popada, są potrzebne i okazują się użytecz-
ne w każdej dziedzinie nauki i sferze życia, także codziennego.

Funkcją filozofii jest również krytyka; ostrze filozoficznej krytyki kieruje się 
głównie ku temu, co człowiek sam wytwarza: jest to krytyka nauki, literatu-
ry, świata społecznego, polityki. Parafrazując słowa Alasdaira MacIntyre’a, ce-
lem nauczania filozofii nie jest przystosowanie człowieka do społeczeństwa, 
lecz jego n i e p r z y s to s o w a n i e. Zadaniem filozofa jest być krytycznym wo-
bec wszystkiego, także siebie samego. Albowiem autentyczna siła i znaczenie  
filozofii polega na tym, iż jest ona narzędziem szczerej, bolesnej samokrytyki, 
nie zaś narcystycznego kultywowania własnych przesądów.

Filozofia i interwencja

Większość ludzi sądzi, że filozofia to zajęcie dla kogoś, kto spoczywając 
w wygodnym fotelu, spędza czas na kontemplacji świata w bezpiecznej izola-
cji od jego problemów. Przekonanie to jest błędne. Filozofia spełnia również 
funkcję interwencyjną, i to od chwili swych narodzin, aktywnie angażując się 
w sprawy publiczne, podejmując problemy religii, polityki, ekonomii, nauki, 
sztuki i kultury. Dobitne przykłady takiego zaangażowania znajdujemy w dzie-
łach Platona i Arystotelesa, nawet jeżeli ten pierwszy głosił pokrewieństwo filo-
zofów z bogami, ten drugi zaś sformułował kontemplacyjny, niezaangażowany 
ideał pracy filozoficznej. Być może pierwowzoru dla tego rodzaju pojmowania 
filozofii należałoby szukać w osobie i działalności Sokratesa, owego uprzykrzo-
nego bąka, który chciał budzić Ateńczyków z ich letargicznego, kołtuńskiego 
samozadowolenia. 

Interwencja filozoficzna w bieg historii, zarówno w bliskiej, jak i dalekiej 
perspektywie, przybiera rozmaite postacie. Filozofowie najczęściej zmieniali hi-
storię i społeczeństwo, formułując argumenty na rzecz tego, jaki kształt win-
ny one przybierać, wypowiadając się ze zdystansowanego, kontemplacyjnego 
stanowiska. Innymi słowy, samo ich rozumienie rzeczywistości prowadziło do 
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jej zmiany. Lecz wcale nie jest to jedyny sposób realizacji tego zadania. Wraz 
z przyspieszeniem historii i przeobrażeniem natury wiedzy filozoficznej rolą  
filozofa jest również krytykowanie bieżących relacji społecznych i aktywne  
dążenie do ich zmiany.

Wielu sądzi, iż interwencyjne zadanie filozofii zaakcentował Karol Marks, 
znany z aktywistycznego przekonania, że „filozofowie dotychczas interpreto-
wali świat. Idzie jednak o to, aby go zmienić”. Dyskredytując jego podejście, od-
mawiają oni filozofii jakichkolwiek funkcji interwencyjnych. Przeoczają jednak 
historyczny fakt, iż myśliciel ten nie tyle nadał jej ów rys, ile raczej uwydatnił 
i podkreślił interwencyjny potencjał, który w filozofii tkwił od zawsze. I jak-
kolwiek sami filozofowie, zapatrzeni w odległe i nieadekwatne już wzorce filo-
zofowania, często dystansują się od bezpośredniego zaangażowania w sprawy 
świata, to zadań tych filozofia może uniknąć i może się od nich uchylać jedynie 
za cenę swej marginalizacji. Filozof nie jest żywą skamieliną z antycznego świa-
ta. Bycie filozofem to zawsze aktualne i zawsze zmienne powołanie. Nieobec-
ność filozofów w świecie doczesnym to skazywanie się na publiczny niebyt.

Metamorfozy filozofii

Filozofia jest światopoglądem, wyjaśnianiem, spekulacją, analizą, interpreta-
cją, inspiracją, krytyką i interwencją. Jest nauką, sztuką i działaniem. Jest zawo-
dem i powołaniem. Jest wszechobecna, a zarazem elitarna.

Mówiąc o licznych funkcjach filozofii, należy podkreślić, iż nie ukształtowały 
się one wszystkie jednocześnie. Oznacza to, że jej przedmiot, metody dociekań 
i zadania podlegały ewolucji. Rozwój filozofii można pod pewnymi względami 
porównać do rozwoju nauk matematycznych. Teorie matematyczne Pitagora-
sa, geometryczne Euklidesa, sylogistyczne Arystotelesa oraz logiczne stoików 
sprawiły, że późniejsze pokolenia myślicieli przez ponad milenium sądziły, iż 
nauk tych nie można już w żaden sposób udoskonalić. Ta wiara w perfekcyj-
ność minionych dokonań była w istocie odpowiedzialna za zahamowanie roz-
woju tych dyscyplin. Krytyczne porzucenie tego osądu, które nastąpiło dopiero 
w XIX stuleciu, sprawiło zaś, że dokonał się w nich przełom, jego skutkiem z ko-
lei było powstanie nowych geometrii, nowych rachunków zdań i nowych dyscy-
plin matematycznych. Obecnie rozwój nauk ścisłych doprowadził do powstania 
tak wielu rozmaitych dziedzin, że nie jest możliwe, aby jeden człowiek mógł 
zrozumieć całość tego dynamicznie rozwijającego się organizmu. 

Sądzę, że z filozofią jest podobnie: liczba dyscyplin, metod, form uprawiania 
filozofii, a także jej funkcji i zadań jest obecnie tak wielka i urozmaicona, że nie 
są one wszystkie możliwe do całościowego, spójnego ujęcia przez umysł jedne-

go człowieka. Nie jest również możliwe, aby współcześnie był on w stanie upra-
wiać wszystkie dyscypliny filozoficzne i wypełniać wszystkie jej funkcje. 

Oznacza to również, że trudno jest uzasadnić ekskluzywistyczne twier-
dzenie, iż którejś z wyżej wymienionych funkcji i zadań filozofia spełniać nie 
powinna lub że któraś z nich nie ma „prawdziwie” filozoficznego charakteru. 
Takie podejście jest przejawem niedających się utrzymać uprzedzeń lub nor-
matywnych przekonań o naturze filozofii, które same winny być uprzednio  
filozoficznie uzasadnione. Zawężone rozumienie funkcji filozofii można bo-
wiem próbować uzasadniać, przyjmując uprzednio jakieś normatywne ro-
zumienie istoty filozofii. Tak właśnie postępuje większość filozofów; jest to 
całkowicie zrozumiałe, ponieważ, jak pytał retorycznie Tzvetan Todorov: czyż 
można badać to, co ludzkie, nie zajmując żadnego stanowiska? Znacznie mniej-
sza ich liczba jest przygotowana na to, że ich normatywne rozumienie filozofii 
niekoniecznie wzbudzi aprobatę zwolenników odmiennego rozumienia „wy-
łącznych” czy „właściwych” form i norm filozofowania. Ta wewnętrzna niezgo-
da cechuje filozofię od jej początków i nie ma powodów, aby sądzić, iż obecnie 
miałaby ona ten przymiot wewnętrznego ożywczego sporu utracić. Są nato-
miast solidne powody, aby sądzić, iż owa niezgoda będzie przybierała na sile, 
coraz mocniej podważając unitarystyczne i monotetyczne tendencje. 

Nie ma więc również podstaw do mniemania, iż da się zdefiniować istotę  
filozofii lub że da się znaleźć niepodważalne i uniwersalne uzasadnienie dla tej 
istotowości. Nie ma także powodów przypuszczać, iż kiedykolwiek takie po-
rozumienie istniało, są natomiast przesłanki, aby twierdzić, iż jest ono niepo-
trzebne, a nawet szkodliwe. 

Bliskość filozofii

Filozofia zdefiniowana jako poszukiwanie i podważanie porządku; jako ro-
zumna działalność, której celem jest budowa całościowej wizji świata; jako inte-
lektualna działalność dążąca do wyjaśniania świata za pomocą spekulacji o nim, 
która dokonuje jego analizy, interpretacji i krytyki; która inspiruje i pobudza do 
interwencji mających na celu jego poprawę, okazuje się bliska każdemu. Albo-
wiem wyżej wymienione funkcje opisują coś, co robi każdy człowiek. Istnieją 
co prawda zawodowi filozofowie, którzy systematycznie zajmują się różnymi 
fragmentami tak obszernie zakreślonego pola filozoficznego. Jednakże na swój 
sposób czyni to każdy, nawet jeżeli nie tak wnikliwie i sumiennie. To, czy czło-
wiek niekształcony w filozofii sięgnie do narzędzi wykuwanych przez fachow-
ców, zależy od jego woli i wiedzy oraz dobrej zachęty. W każdym razie filozofia 
jest bliska każdemu. Każdy więc może wyciągnąć do niej rękę, aby z jej zaso-
bów czerpać.
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Arystoteles

„W jednej ze swych ostatnich prac Arystoteles opowiada, jak to pewne-
mu korynckiemu rolnikowi zdarzyło się przeczytać platońskiego Gorgiasza 
i »natychmiast porzucił swoją ziemię i winnice, a duszę powierzył Platono-
wi; i obsiewał ją odtąd i uprawiał platońską filozofią«”1. Arystoteles rolnikiem 
wprawdzie nie był, dość jednak prawdopodobne, że miał na myśli siebie, sie-
demnastolatka czytającego Platona w odległej prowincjonalnej Stagirze, opu-
ścił ją bowiem i udał się w podróż do Aten, aby tam wstąpić do Platońskiej 
Akademii. Pozostał w niej przez lat dwadzieścia, aż do śmierci Platona w roku 
3472. Z zachowanego fragmentu elegii, w której opiewa mistrza, wynika, że 
kochał go i szczerze podziwiał: „Którego złym i chwalić nawet nie przystoi./ 
Bo jedyny lub pierwszy wśród ludzi wykazał/ Przykładem swego życia i ścis- 
łym wywodem,/ Że równocześnie jest się dobrym i szczęśliwym./ [I nikt nam 

1 Cyt. za: J. Barnes, Arystoteles, tłum. M. Siury, Warszawa 1995, s. 24; tekst nieznacznie zmieniony.
2 Tak się powszechnie przyjmuje, chociaż wspomnieć można, że według Diogenesa Laertiosa opuścił 

on Akademię jeszcze za życia Platona; zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, 
tłum. W. Olszewski, Warszawa 1968, V, 1, 2.
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już tej prawdy odebrać nie zdoła]”3. Niemniej podziw i serdeczne uczucia nie 
oznaczają biernego przyjmowania poglądów Platona.

1. Akademia Platońska

Akademia, do której wędrował młodziutki Arystoteles, nazwana, jak napi-
sze Diogenes Laertios, „od imienia jakiegoś herosa Hakademosa”4, mieściła się 
w nabytym przez Platona gaju na przedmieściu Aten. Będąc w pewnej mierze 
wzorcem dla współczesnych instytucji odwołujących się do jej nazwy, stawia-
ła sobie jednak inne niż one cele. Owszem, jej działalność skupiała się na życiu 
naukowym prowadzonym wspólnie w gronie uczonych (różnych specjalności, 
w tym matematyków, astronomów, lekarzy) oraz uczniów, jak byśmy dzisiaj 
powiedzieli, studentów. Nade wszystko była jednakże pewną wspólnotą życia, 
wychowującą do pełnego ukształtowania siebie: intelektualnego i etycznego, 
zgodnie z wyrażonym w Liście VII Platońskim przekonaniem o koniecznej dla 
osiągnięcia poznania najwyższej rzeczywistości, i w ostatecznym wymiarze 
samego Dobra, jedności walorów poznawczych i moralnych5. I mimo że wy-
chowanie to odbywało się poprzez kształcenie w określonych naukach, należy 
pamiętać o odmiennym od współczesnego podejściu starożytnych do naucza-
nia: o wychowawczym aspekcie trudu zdobywania wiedzy. Był o tym mocno 
przekonany i Platon6, i przed nim pitagorejczycy7, a później Arystoteles i wie-
lu innych.

Wiadomo, że z biegiem czasu Arystoteles stał się w Akademii postacią 
znaczącą. Był niewątpliwie najzdolniejszym z uczniów, a jednak nie został 
scholarchą po śmierci mistrza; stanowisko to objął siostrzenic Platona, Speu-
zyp. Stagiryta opuścił wówczas Ateny, aby powrócić tam dopiero po wielu 
latach. Sama Akademia natomiast wraz ze śmiercią Platona utraciła znacze-
nie. Następcy wielkiego filozofa nie unieśli ciężaru jego dzieła i bądź zatracili 
wizję świata inteligibilnego, pogrążając się w badaniach stricte matematycz-
nych i czyniąc liczby – ale już nie idealne, bo tym odmówili istnienia – pierw-
szymi zasadami rzeczywistości, według np. Speuzypa podzielonej na dziesięć 
sfer, bądź też skłaniali się w kierunku rozważań religijnych, w których nawet 
fizycznym elementom świata przyznawali wymiar boski, jak głosił następca 
Speuzypa, Ksenokrates. Różne i dziwne rzeczy będą miały miejsce w Platoń-

3 M. Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Warszawa–Kraków 2000, s. 30.
4 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., III, 7. 
5 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 50.
6 Por. program kształcenia przedstawiony w Platońskim Państwie i jego rolę w wychowaniu filozofów- 

-władców; zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 53 n.
7 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 30 n.

skiej szkole w ciagu wieków; swoje znaczenie odzyska ona dopiero u schyłku 
starej ery wraz z działalnością tzw. średnich platoników i ich ideami wydatnie 
zasili ostatni z wielkich systemów starożytności, neoplatonizm.

2. Osoba i twórczość

Arystoteles urodził się w 384 roku w dalekiej, położonej na północy Sta-
girze, zmarł w Chalkis na Eubei w roku 322. Ojciec jego Nikomach, lekarz 
związany z dworem króla macedońskiego, wcześnie go odumarł8. Postać  
filozofa wyłania się z cienia dopiero wraz z jego przybyciem do Aten. Wiemy, 
że w Akademii interesował się retoryką: napisał poświęcony jej dialog Gryl-
los, zaczepny wobec poglądów sławnego wówczas retora Isokratesa; w tych 
też czasach powstał platoński w duchu Protreptyk (Zachęta do filozofii). Moż-
na się zastanawiać, czy i na ile dyskusje z Arystotelesem zaważyły na zmia-
nach, jakie dokonały się w Platońskiej wizji idei, ta bowiem w okresie ostatnim 
znacznie odbiega od swojej wczesnej postaci9. Należy również dodać, że zda-
rza się spotkać opinię, iż był Stagiryta „najbardziej nieodrodnym” z uczniów 
Platona10, i nie jest ona bezzasadna.

Po wyjeździe z Aten Arystoteles udał się na Assos (towarzyszył mu tam 
Ksenokrates), by po dwóch–trzech latach przenieść się do Mityleny na Les-
bos. Ten okres w jego życiu okazał się nadzwyczaj płodny11: przyjmuje się, że 
prowadzone wówczas badania przyrodnicze, którym z niesłychaną dociekli-
wością się poświęcił, w zasadniczy sposób zaważyły na kształcie jego kon-
cepcji filozoficznej. Spokojne, poświęcone nauce życie przerwało zaproszenie 
na dwór Filipa Macedońskiego: król powierzył Stagirycie wychowanie swoje-
go syna Aleksandra, zwanego później Wielkim. Jaki był wpływ wychowawczy  
filozofa na trzynastoletniego wówczas ucznia, trudno dzisiaj oceniać; związek 
ten opiewa zbyt bogata legenda, żeby można było dociec prawdy. Arystoteles 
przebywał na dworze prawdopodobnie do 336 roku, to znaczy do czasu obję-
cia władzy przez Aleksandra12. 

8 Często łączy się przyrodnicze zainteresowania Arystotelesa z profesją jego ojca; wobec wczesnej 
śmierci tego ostatniego trudno jednoznacznie w tej kwestii wyrokować.

9 Por. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 39 n. 
10 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2, Lublin 1996, s. 375.
11 Warunki do pracy miał znakomite dzięki życzliwej opiece miejscowego tyrana Hermiasza. Już 

w Assos Arystoteles założył szkołę filozoficzną. W tym też czasie nawiązał współpracę z Teofrastem, 
który po jego śmierci zastąpi go w kierowaniu szkołą.

12 Być może nieco krócej. Zachowały się budujące opowiadania o wielkiej wdzięczności i pamięci, 
jaką królewski uczeń darzył mistrza, przysyłając mu ponoć ze swoich wypraw ciekawe okazy do 
zbiorów; mało są one jednak prawdopodobne.
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W latach 335–334 filozof powrócił do Aten i tam założył własną szkołę 
w pobliżu świątyni poświęconej Apollinowi z przydomkiem Lykios, Likejos, 
stąd wzięła się nazwa szkoły – Likejon (łac. Liceum). Nazwano ją też pery-
patetycką (peripatos – przechadzka), od Arystotelesowego zwyczaju prowa-
dzenia wykładów podczas spacerów w ogrodzie13. Pobyt w Atenach trwał do 
śmierci Aleksandra w 323 roku, która ujawniła w polis silne nastroje antyma-
cedońskie, co skłoniło filozofa do wyjazdu; udał się do majątku matki na Eu-
beę, gdzie wkrótce zmarł.

Spuścizna Arystotelesa, ogromna14, dzieli się na dwa zasadnicze zbiory: pi-
sma egzoteryczne, czyli przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, pisane 
jeszcze podczas pobytu w Akademii, i pisma ezoteryczne, co jednak nie ozna-
cza żadnej wiedzy tajemnej – inaczej można by je nazwać szkolnymi, stano-
wiły bowiem rezultat pracy badawczej Arystotelesa, były też pomocą w jego 
działalności nauczycielskiej. Pierwsze zaginęły niemal w całości, drugie mają 
wprawdzie za sobą burzliwe koleje losu15, lecz zachowały się do dzisiaj i to one 
ukazują wielkość myśli Stagiryty oraz rozległość jego dzieła. W wielkim Corpus 
Aristotelicum wyodrębnia się następujące grupy pism: logiczne (przez następ-
ców określone mianem Organon, narzędzie)16; z zakresu filozofii przyrody17,  

13 Także Perypat, a członkowie szkoły – perypatetycy. Podobnie jak Akademia, tak i Likejon stanowił 
wspólnotę uczonych i uczniów, zajmowano się w nim jednak mniej naukami matematycznymi, 
a przede wszystkim badaniami empirycznymi i łączono nauczanie z pracą badawczą; szkoła miała 
też bogaty księgozbiór i równie bogate zbiory, np. przyrodnicze, ale też zestaw konstytucji miast 
greckich.

14 Diogenes Laertios wymienia ok. 150 tytułów, wśród których znajdują się jako jedna pozycja 
Konstytucje 158 miast, w ich publicznym i prywatnym zastosowaniu… A jest to wykaz niekompletny, 
nie obejmuje ksiąg określanych dzisiaj mianem Metafizyki oraz Etyki Nikomachejskiej; por. tenże, 
Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., V, 1, 21–27. Według opinii Barnesa (Arystoteles, dz. 
cyt.), pisma zebrane, opublikowane według dzisiejszych standardów, liczyłyby ok. 50 woluminów.

15 Po śmierci Teofrasta zostały ukryte w jakiejś piwnicy, następnie zakupione przez pewnego bibliofila, 
by wreszcie, jako zdobycz Sulli z jego najazdu na Grecję, znaleźć się w Rzymie. Dopiero w I wieku 
przed Chr. wydał je, odpowiednio przepisane i opracowane, dziesiąty po Arystotelesie scholarcha 
Likejonu, Andronikos z Rodos. Odtąd były nieustannie czytane i komentowane: przez Greków, 
następnie Arabów, wreszcie myślicieli średniowiecznych, i poprzez nich dotarły do współczesności 
jako jeden z najważniejszych elementów starożytnej spuścizny. Klasyczne nowożytne wydanie 
jest dziełem I. Bekkera (Aristotelis Opera, Berlin 1831); według niego cytuje się Stagirytę po dzień 
dzisiejszy, np. lokacja ‘996a’ oznacza numer strony w opracowaniu Bekkera, w którym kolejne tomy 
zachowują numerację ciągłą, zaś litera wskazuje kolumnę na stronie (‘a’ lewą, ‘b’ prawą). Polskie 
wydanie: Dzieła wszystkie Arystotelesa, t. 1–7, PWN, Warszawa 1990–2001.

16 Należą do nich: Kategorie, Hermeneutyka, Analityki pierwsze, Analityki wtóre, Topiki, O dowodach 
sofistycznych. 

17 Fizyka, O niebie, O powstawaniu i ginięciu, Meteorologika, monumentalna Historia zwierząt 
w dziesięciu księgach (w polskim wydaniu zatytułowana Zoologia, którą powinien wziąć do ręki 
każdy, kto chciałby mieć jakieś wyobrażenie o sposobie pracy Arystotelesa i ogromie jego dzieła), 
O częściach zwierząt, O poruszaniu się przestrzennym zwierząt, O rodzeniu się zwierząt, oraz szereg 
traktatów o rozmaitych zagadnieniach szczegółowych. 

a wśród nich traktaty z obszaru psychologii18; zbiór czternastu ksiąg znany 
jako Metafizyka19; dzieła z filozofii moralnej20 i politycznej21; wreszcie doty-
czące sztuki poetyckiej i retorycznej22. 

3. Metafizyka

Zakres rozważań Arystotelesa jest bardzo szeroki: obejmuje całość ówczes- 
nej wiedzy, w której ramach Stagiryta wyodrębnił nauki teoretyczne, prak-
tyczne i wytwórcze (poietyczne). Teoretyczne charakteryzuje według niego 
autoteliczność, to znaczy uprawia się je dla nich samych, bowiem odkrywana 
przez nie prawda sama w sobie stanowi cel podejmowanych badań23 – a był 
Arystoteles przekonany, że „wszyscy ludzie z natury dążą do poznania”24. Ina-
czej nauki praktyczne, których cel leży poza nimi samymi; dzięki nim człowiek 
doskonali swoje życie25. Podobnie nie są autotelicznymi nauki poietyczne; ich 
celem jest wytwór26. Poza sferą nauki, chociaż co do tego Arystoteles wykazu-
je pewne wahanie, pozostaje logika stanowiąca niezbędny warsztat badacza27. 

Wobec tak obszernych zainteresowań i mocnego przekonania Arystotele-
sa, że dociekanie prawdy jest naturalnym pragnieniem człowieka, a także przy 
jego zdecydowanie empirycznym podejściu do badanego przedmiotu, można 
zastanawiać się, czy i na ile przeświadczenie o paideutycznym i ascetycznym 
charakterze filozofii starożytnej, któremu dawałam wyraz w poprzednich czę-
ściach mojej krótkiej historii, znajduje potwierdzenie w jego poglądach. Jak 
wyżej wspomniano, Stagiryta jest głęboko przekonany, że prawdy szuka się 
dla niej samej, „po nic” – po prostu żeby wiedzieć; jednakże ten trzon wie-
dzy stanowi pewien fundament, niezbędny do rozważań o człowieku, jego na-
turze, życiu i działaniu, moralności, powinnościach i celu, dla którego żyje. 
18 Wśród nich najważniejszy O duszy.
19 Tytuł ten, nadany w starożytności mechanicznie na oznaczenie ksiąg następujących po pismach 

przyrodniczych (fizycznych) – ta meta ta physika, łączy księgi obejmujące problematykę określaną 
przez Arystotelesa mianem filozofii pierwszej, bardzo różnorodne i o niejednoznacznej proweniencji, 
zawierające też rozliczne powtórzenia. Były to zapewne konspekty wykładów i być może notatki 
uczniów. Nadany formalnie tytuł stał się z czasem pojęciem oznaczającym określoną rzeczywistość 
i dociekania na jej temat.

20 Etyka Nikomachejska, Etyka Eudemejska.
21 Wśród nich najważniejsza Polityka.
22 Poetyka, Retoryka.
23 Zaliczał do nich: fizykę (raczej należałoby powiedzieć, że rozważania dotyczące physis, natury – ta 

physika), określaną też mianem filozofii drugiej, matematykę i teologię, inaczej filozofię pierwszą. 
24 Zob. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983, 980a.
25 Należy do nich etyka (raczej rozważania etyczne – ethike) i polityka.
26 O tym traktują Poetyka i Retoryka. 
27 Logika jest dziedziną bardzo dla Arystotelesa ważną. W swoich pismach rozważa podstawowe 

kategorie języka i rodzaje zdań, zagadnienie definicji, problem aksjomatów i wnioskowania, ustala 
podstawowe figury sylogizmu.
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I choć fizyczną stronę ludzkiej natury Arystoteles omawia w rozprawach bio-
logicznych, niemniej bardzo mocno podkreśla w nich wyjątkowość człowieka: 
„Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskie-
go, albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich (…) 
tylko u człowieka części naturalne są rozłożone w porządku ściśle natural-
nym: górna jego część jest zwrócona ku górnej stronie wszechświata. Istotnie, 
spośród wszystkich zwierząt tylko człowiek trzyma się prosto”28, a także: „Je-
dynym zwierzęciem zdolnym do refleksji jest człowiek”29. Zatem wnikliwe ba-
dania empiryczne doprowadziły Arystotelesa do przekonania o szczególnym 
miejscu człowieka we wszechświecie, co więcej i co bardzo ważne – do przy-
znania mu pewnej wspólnoty z tym, co w świecie boskie. Do tego przyjdzie 
jeszcze powrócić, tu chciałam zwrócić uwagę na wtopienie człowieka w świat 
z jednej strony, a z drugiej – na jego szczególną w nim wyjątkowość, która wy-
znaczać będzie ludzkie działania, powinności i moralność. Aby jednak można 
było o tym wszystkim mówić, trzeba uprzednio choćby w zarysie przedstawić 
cały, bardzo ważny dla Stagiryty, gmach wiedzy, na nim wspierają się bowiem 
wszelkie dalsze rozważania. 

A więc! W obrębie nauk teoretycznych Arystoteles rozróżnia filozofię 
pierwszą oraz drugą, czyli fizykę (w greckim sensie ta physika): naukę naj-
bardziej ogólną oraz nauki szczegółowe. „Jest taka wiedza, która rozważa byt 
jako byt (to on he on) oraz to, co przysługuje mu w sposób istotny (kath’hau-
to). I nie utożsamia się ona z żadną z tak zwanych nauk szczegółowych”30. 
Tą wiedzą jest właśnie filozofia pierwsza31 – nazywana też przez Arystotelesa 
teologią, jako że rozważanie zagadnienia bytu prowadzi do pierwszych zasad, 
a ostatecznie do najpierwszej, najwyższej, jedynej. Inaczej nauki szczegóło-
we, z których każda zajmuje się pewnym określonym rodzajem bytu. Należy 
zaznaczyć, że wyrażenie „byt jako byt” nie oznacza jakiejś ogólnej zbiorczej 
kategorii, a tym bardziej odrębnej rzeczywistości; odnosi się natomiast do 
wszystkiego, co jest, o ile właśnie jest bytem.

Wielki fresk Rafaela Szkoła Ateńska32 w centralnym miejscu ukazuje po-
staci Platona i Arystotelesa: piękna postać starca (Platon) wymownym ge-
stem kieruje wskazujący palec ku niebu, podczas gdy stojący obok niego 
dojrzały mężczyzna (Arystoteles) trzyma dłoń zwróconą ku ziemi. Plastycz-
ny obraz przedstawiać ma dwie przeciwne postawy badawcze i czyni Ary-
stotelesa swojego rodzaju symbolem odwrotu od Platońskiego idealizmu.  
28 Arystoteles, O częściach zwierząt, tłum. P. Siwek, 656a, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992. 
29 Tenże, Zoologia, tłum P. Siwek, 488b, w: tamże.
30 Arystoteles, Metafizyka, tłum. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, T. Żeleźnik, Lublin 1996, 1003a.
31 Zob. przyp. 19.
32 Reprodukowany m.in. na okładkach Historii Filozofii G. Realego; Platon i Arystoteles zdobią okładkę 

drugiego tomu tego dzieła.

Tę wizję potwierdzać zdaje się sam Stagiryta, który w Etyce Nikomachejskiej, 
rozważając zagadnienie dobra i odrzucając koncepcję dobra jako idei, wy-
powiada słynne zdanie: „(…) trzeba dla ocalenia prawdy poświęcić nawet to, 
co jest nam bardzo bliskie – zwłaszcza jeśli się jest filozofem; bo gdy jedno 
i drugie jest drogie, obowiązek nakazuje wyżej cenić prawdę [aniżeli przyja-
ciół]”33. Ta kusząco prosta opozycja nie jest jednak tak oczywista, co posta-
ram się ukazać w dalszej części tekstu. 

3.1. Substancja, istota i przypadłości
Zastanawiając się nad zagadnieniem bytu, stwierdza Arystoteles, że choć 

pojmuje się go różnorodnie34, to jednak zawsze „w relacji do czegoś jednego, 
ze względu na jakąś jedną naturę, a nie całkiem różnoznacznie”35. Tym czymś 
jednym, będącym fundamentem dla wszelkich innych sposobów bycia, jest 
substancja (ousia)36. Istnieje ona oddzielnie, jako odrębny byt jednostkowy, ja-
kieś konkretne coś, tode ti, i sama nie przysługuje już niczemu – przeciwnie, 
wszystkie inne rodzaje bytu odnoszą się do niej jako jej własności bądź stany37: 
„Zatem to, co istnieje przed wszystkim innym i co nie jest własnością nicze-
go, lecz po prostu istnieje, powinno być substancją”38. Zarazem też ousia nie 
orzeka o niczym, a wszystko inne o niej jest orzekane. Paralelność sfery bytu 
i dziedziny orzekania, charakterystyczna dla myśli greckiej39, jest ważna także 
dla Arystotelesa i znacząco zaważy na jego koncepcji substancji. 

Pierwszeństwo substancji wobec innych kategorii nie oznacza jednak, że 
może ona istnieć bez nich: zawsze coś, co jest, jest zarazem jakieś; jej nadrzęd-
ność wyraża się natomiast w szczególnej relacji tego, co jest bytem ‘w sobie’ 
(kath’hauto): sobą niezmiennym w całym swoim trwaniu, do bytu przypadło-
ściowego (kata symbebekos): tego, co może się zmieniać, powstawać i ginąć, 
a co w substancji jest niejako „zapodmiotowane”. Tak więc substancja stano-
wi wprawdzie pewną całość bytu jednostkowego, niemniej można ujmować ją 
zarazem jako element istotowy, istotę, określaną przez Arystotelesa złożonym 

33 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, 1096a. Fraza ta znana jest 
w łacińskiej formie: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

34 Wyróżnia Arystoteles cztery możliwości rozumienia bytu: byt według przypadłości, byt jako prawda, 
a niebyt jako fałsz, byt podzielony na kategorie, wreszcie byt w możności i byt w akcie (Metafizyka 
1026a–b).

35 Arystoteles, Metafizyka, 1003a.
36 Chociaż łacińskie tłumaczenie (substantia) nie jest w pełni adekwatne, powszechnie się jednak 

przyjęło. 
37 Arystoteles wyodrębnia dziesięć kategorii (w dziełach logicznych, a w Fizyce i Metafizyce osiem), 

wyrażających zarazem tryb orzekania i sposób istnienia: substancji, jakości, ilości, relacji (stosunku), 
działania, doznawania, miejsca, czasu, posiadania, położenia. 

38 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, 1028a. 
39 Por. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 37, 46.
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wyrażeniem to ti ēn einai, co można przetłumaczyć jako „coś, co jest tym, 
czym było”, i co bardzo mocno akcentuje jej trwałość i niezmienność. „Isto-
tą każdej rzeczy jest to, dzięki czemu rzecz jest rzeczą samą przez się”40. Ina-
czej pozostałe kategorie, które mogą substancji przysługiwać bądź nie, a także 
zmieniać się w czasie jej trwania41. 

Ujmując z kolei istotę w aspekcie poznawczym, powie Arystoteles, że jest 
ona tym, co wyraża się w definicji. Powraca problem paralelności bytu i po-
znawania, a tym samym problem prawdziwego orzekania o indywiduach: 
zmiennych i przemijających, któremu już Sokrates, a nade wszystko Platon 
starali się stawić czoło. Platon rozwiązanie znalazł w przyjęciu istnienia nie-
zmiennego, ogólnego bytu – idei. Arystoteles jednak idee odrzucił i przyjął 
jednostkowość substancji, a tym samym stanął przed starym pytaniem: jak 
można prawdziwie orzekać o czymś, co się zmienia? Jak można wypowiadać 
sąd ogólny o jednostkowym przedmiocie? Rozwiązanie przynosi właśnie jego 
koncepcja istoty. Jeżeli bowiem rozważać problem ousia na poziomie istoty, 
okazuje się, że ujmuje ona to tylko, co niezmienne, i więcej, to, co jest czymś 
różnym od jej jednostkowych własności. Nie jest bowiem istotą Jana zbiór 
jego poszczególnych cech, nie wyraża jej także jego imię; istotę stanowi to, że 
jest on człowiekiem, jego bycie człowiekiem, człowieczeństwo. Ono jest nie-
zmienne i trwa od narodzin do śmierci, ono też łączy Jana z innymi ludźmi; 
istota jest tym, co takie samo dla wszystkich indywiduów w obrębie gatunku; 
i tylko ona mieści się w formule klasycznej Arystotelesowej definicji. 

Skoro tak, to można powiedzieć, że Arystotelesowa koncepcja istoty 
jest „w istocie” bardzo Platońska. I tak rzeczywiście jest. Z jego przyrod-
niczym usposobieniem Arystotelesowi trudno było przyjąć odrębną rze-
czywistość uniwersaliów, zniósł zatem dualizm rzeczywistości i za jedynie 
istniejące uznał byty jednostkowe. Niemniej, Platońskie idee, które okreś- 
lały, czym coś jest, i „dawały rzeczom nazwanie”, same w sobie niezmien-
ne oraz ogólne, to znaczy uobecniające się we wszystkich indywiduach 
w nich uczestniczących, zostały przez niego niejako sprowadzone do rze-
czy, jako ich istota. Stąd zasadnicze Platońskie rozróżnienie na to, co jest 
prawdziwie bytem i zawsze sobą (idee), oraz to, co tylko ma byt, dzięki 
uczestnictwu w rzeczywistym bycie (indywidua), Arystoteles przenosi do 
„wnętrza” jednostkowej substancji, czyniąc ją samą złożeniem niezmien-
nej istoty i zmiennych przypadłości.

40 Arystoteles, Metafizyka, 1029b.
41 Jest to pewne uproszczenie, inaczej ma się rzecz z tzw. cechami istotnymi. 

3.2. Forma i materia, akt i potencja
W konsekwencji Arystoteles wyodrębnił w substancji dwa elementy: ten, 

który wyraża jej istotę, tożsamościową dla wszystkich jednostek w obrębie ga-
tunku – formę (morphe, eidos), oraz drugi, stanowiący podłoże dla jej cech 
jednostkowych, będący przyczyną zmiany i skończoności – materię (hyle). 
W najprostszym ujęciu forma stanowi ukształtowanie bytu, materia nato-
miast jego tworzywo: Arystoteles posługuje się tu przykładem spiżowej kuli, 
której kształt jest formą, a spiż materią. Zbytnie to jednak uproszczenie, bo-
wiem ważne jest nade wszystko to, że forma indywidualna pozostaje zawsze 
w odniesieniu do formy gatunkowej, którą ma możliwie najdoskonalej urze-
czywistnić w materii. (Należy jednak bardzo mocno podkreślić, że owa for-
ma gatunkowa, podobnie jak ogólne pojęcie: kula [człowiek, zwierzę itp.], są 
– według Arystotelesa – tylko konstrukcjami umysłu i nie przysługuje im od-
rębne istnienie). Tak więc to forma (indywidualna) określa, co powstaje, i sta-
nowi wewnętrzną rację tożsamości rzeczy. W tym sensie jest ona nie tylko 
– i nie tyle – ukształtowaniem bytu, co przede wszystkim jego urzeczywist-
nieniem, natomiast materia stanowi podłoże, z którego on powstaje. Trzeba 
też jeszcze zaznaczyć, że sama forma nie powstaje i zasadniczo nie istnieje bez 
materii: jest zawarta w jej potencjalności i w niej się urzeczywistnia. „Nie ist-
nieje stawanie się formy ani istoty; jest ona bowiem tym, co powstaje w czymś 
innym albo przez sztukę, albo przez przyrodę, albo przez jakąś zdolność”42. 
Tak więc zasadniczo oba elementy, choć nie bez wyjątku, występują łącznie: 
zawsze powstaje coś (substancja), z czegoś (materia) i dzięki czemuś (forma); 
pogląd ten nosi miano hylemorfizmu.

Z kolei materia jest tym, z czego coś powstaje, i stanowi podłoże dla jed-
nostkowych własności bytu – przypadłości; jako taka jest więc zasadą jed-
nostkowienia. Sama nie bytuje w oddzieleniu, nie można jej wskazać jako 
„coś oto”, bowiem „coś” jest zawsze określane przez istotę, a tę urzeczywist-
nia forma. Arystoteles rozróżnia materię pierwszą i wtórą. Pierwsza, całkowi-
cie pozbawiona formy, to absolutny substrat, nieokreślone i nieukształtowane 
podłoże, z którego może powstać wszystko; jest to jednak tylko pewne wy-
obrażenie, do którego umysł dochodzi, cofając się w wysiłku oddzielania for-
my od materii: nie istnieje bowiem „nie coś”. O istnieniu „czegoś” można 
mówić dopiero w przypadku pierwszych uformowań materii, a tymi są trady-
cyjnie przyjmowane przez Greków od czasów Empedoklesa cztery elementy, 
będące pierwszymi „cegiełkami” świata materialnego43. Tak zatem, w świecie 
42 Arystoteles, Metafizyka, 1033b. Arystoteles rozważa wprawdzie (1028b–1029b), że w pewnym 

sensie można mówić o substancji w odniesieniu do materii, tym bardziej do formy, substancją jest 
jednak przede wszystkim złożona z nich całość.

43 Por. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 28, przyp. 20 oraz „Studia Redemptorystowskie” 
12 (2014), s. 41.
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istnieje zawsze tzw. materia druga (wtóra), czyli jakieś podłoże już określo-
ne przez formę: jakieś drewno, marmur, ciało; bytuje ona zawsze w złożeniu 
z formą, zawsze w postaci konkretnej substancji, którą niemniej można ujmo-
wać w aspekcie czegoś innego, nowego, co może z niej powstać44. Uformowa-
nie materii stanowi jednak zarazem jej ograniczenie: o ile materia pierwsza 
mogła stać się wszystkim, o tyle wtóra ma ograniczony zasób form, które jest 
zdolna przyjąć, a mówiąc bardziej precyzyjnie: które mogą zostać urzeczy-
wistnione, ponieważ zawarte są w jej potencjalności. 

 Można wszakże powiedzieć, że wyodrębnione elementy, to jest forma i ma-
teria, są w jakiejś mierze statyczne; nie wyjaśniają zagadnienia ruchu, zmiany, 
działania, stawania się. Arystoteles ujmuje je przeto w aspekcie: aktu (energe-
ia, entelecheia) – kojarzonego z formą, oraz potencji (dynamis) – właściwej 
materii45. Wraz z nimi problem staje się jaśniejszy. Materia nie istnieje wpraw-
dzie samodzielnie, jednakże nie jest też niczym: jest bowiem pewną możno-
ścią stania się bytem; można powiedzieć, że zawiera się w niej pewna zdolność 
bycia, także zmiany46. Zostaje ona urzeczywistniona dzięki jakiemuś aktowi/
działaniu – natury albo wytwórcy, albo artysty – które wydobywa tkwiącą 
w potencjalności materii formę; i tylko taką. Zauważmy, że substancja ma-
terialna, z uwagi na swoją materialność/możność, nigdy nie jest ostatecznie 
skończona, jest zawsze w możności do czegoś: do zmiany, także do stania się 
czymś innym – w przypadku sfery nieorganicznej, i do jakiegoś działania, 
również do dania początku nowemu istnieniu – w przypadku natury47. Ka-
mienny blok, sam w sobie już będący pewną substancją, obejmuje w moż-
ności jakiś zasób form, które mogą w nim/z niego zostać urzeczywistnione: 
np. posągu, progu, ławy; powstanie wówczas nowa substancja, w której ów 
kamień będzie pełnić funkcję materii48. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że 
dopiero Arystotelesowa koncepcja substancji jako złożenia materii/możno-
ści i formy/aktu wyjaśnia problem zmiany, tak dotąd trudny dla Greków49. 

44 Na przykład bryła marmuru jest pewną substancją, jednakże dla rzeźbiarza, który zamierza z niej 
wykuć posąg, jest tylko pewnym materiałem – materią.

45 Te łacińskie kalki są powszechnie przyjęte, można jednak powiedzieć, że energeia to tyle co działanie, 
a dynamis to pewna możność, zdolność.

46 Najkrócej można powiedzieć, że możność to jest coś, co może być, a nie jest, oraz może nie być, a jest.
47 W organizmach Arystoteles wyróżnia potencje wrodzone, np. zdolność postrzegania, i nabyte, 

pochodzące z praktyki, np. gra na flecie, a także potencje rozumne (znajdujące się w bytach żywych) 
i nierozumne (znajdujące się zarówno w bytach żywych, jak i nieożywionych).

48 Michał Anioł miał powiedzieć, że rzeźbienie jest uwalnianiem od nadmiaru materii posągu 
znajdującego się już w kamieniu. Bardzo trafnie obrazuje to koncepcję Arystotelesa.

49 Na przykład Parmenides, eleata, uznając powstawanie i zmianę za „nieracjonalne” (coś jest i zarazem 
nie jest sobą), określił byt jako coś wiecznego i niezmiennego, a tym samym odmówił miana bytu 
rzeczywistości zmysłowej; por. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013, s. 28 n. Podobnie niezmienny 
był byt (idee) według Platona, przynajmniej w klasycznej postaci teorii idei.

Z kolei akt jest przyczyną, przez którą materia staje się czymś, jest ruchem, 
działaniem, czynnikiem sprawczym (energeia) doprowadzającym do aktuali-
zacji bytu, urzeczywistnienia właściwych mu możności. Ważne, że wszelkie 
działanie, wszelkie powstawanie i tworzenie dokonuje się, według Arysto-
telesa, „ze względu na cel” (Met. 1050a), a tym jest pełne urzeczywistnienie 
(entelecheia50) formy, istoty. W przypadku powstawania w naturze forma jest 
przekazywana przez rodziców51 potomstwu: „Z potencjalnie istniejącego bo-
wiem powstaje zawsze aktualnie istniejące za pomocą aktualnie istniejącej 
rzeczy, na przykład człowiek z człowieka”52. Inaczej w działaniu wytwórczym 
i twórczym, gdy tkwiąca potencjalnie w materiale forma łączy się niejako 
z zewnętrzną formą/ideą pochodzącą od twórcy i urzeczywistnia dzięki jego 
działaniu. Tu zarówno forma – cel, jak i działanie pochodzą z zewnątrz, ina-
czej niż w przypadku powstawania naturalnego53. Należy mocno podkreślić 
rolę przyczyny celowej w Arystotelesowskiej metafizyce. Wszystko dokonuje 
się zawsze z uwagi na cel, zarówno w perspektywie całości wszechświata, jak 
również w aspekcie natury. „Natura niczego nie czyni na próżno”54 – tę fra-
zę można często spotkać w pismach Arystotelesa, zwłaszcza w jego dziełach 
z zakresu filozofii przyrody, ale nie tylko: na tym przekonaniu wspiera się cała 
jego metafizyka.

Zatem w świetle metafizyki Arystotelesa powstawanie dokonuje się dzię-
ki działaniu/aktowi i jest nakierowanym na cel urzeczywistnianiem zawar-
tych w materii możliwości. W wyobrażeniu filozofa wszechświat jest wieczny 
i stanowi ciąg tworzących hierarchię istnień. Mają one swój początek w rozu-
mowo tylko wyodrębnionej i oddzielonej czystej możności materii pierwszej, 
zawierającej potencjalnie pełnię form, które urzeczywistniają się w kolejnych 
stopniach bytu: od żywiołów, poprzez rośliny, zwierzęta i człowieka, po sfe-
ry niebieskie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wyobrażeniu Arystotelesa 
nie ma miejsca na żaden ewolucjonizm: formy są niezmienne i niezmiennie 
przekazywane kolejnym jednostkom w obrębie gatunku. Arystotelesowy ob-
raz świata uwidacznia też coraz bardziej narastające znaczenie elementu for-

50 Ciekawe to pojęcie wskazuje na osiągnięcie celu (gr. telos, cel).
51 Według Arystotelesa przez ojca.
52 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, 1049b.
53 Arystoteles wyodrębnia cztery przyczyny: materialną, formalną, sprawczą i celową. Wszystko, 

co powstaje, powstaje zawsze z czegoś, jako coś, dzięki czemuś i dla czegoś (dia ti). Nietrudno 
zauważyć, że sprowadzają się one do dwóch zasadniczych, jako że przyczyna formalna, sprawcza 
i celowa łączą się ze sobą. 

54 Między innymi O częściach zwierząt, 658a; w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992. 
Myślę, że nie można docenić wnikliwości badawczej Arystotelesa, ani też zrozumieć w pełni roli tzw. 
przyczyny celowej, bez znajomości jego pism z zakresu zoologii (zwłaszcza Zoologii i O częściach 
zwierząt); trzeba je choćby przejrzeć, aby się dowiedzieć, dlaczego np. kaczka ma błony pomiędzy 
palcami?, jakie są konsekwencje posiadania rogów?, itp.
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malnego, a hierarchia substancji prowadzi ku pełni urzeczywistnienia: samej 
formie, czystemu aktowi jako pierwszej przyczynie sprawczej i zarazem osta-
tecznemu celowi rzeczywistości. Świat jest rozpięty pomiędzy wyobrażeniem 
czystej możności a pełnym istnieniem czystego aktu.

3.3. Czysty Akt – Nous
Powyższy długi wywód doprowadza do centralnej idei Arystotelesowej 

metafizyki: „Jest (…) więc byt konieczny i jako konieczny jest dobrem i w tym 
sensie jest zasadą. (…) Od takiej (…) zasady zależą niebiosa i natura”55. Empi-
ryczne, analityczne nastawienie Stagiryty, znajdujące wyraz w prowadzonych 
przezeń szczegółowych badaniach przyrodniczych56, oraz mocne przekona-
nie o prawdziwości zmysłowo postrzegalnego świata odwiodły go wprawdzie 
od Platońskich idei, lecz doprowadziły do przeświadczenia o istnieniu jedyne-
go pierwszego bytu: początku i zarazem celu wszelkiego istnienia57, najpierw-
szej zasady (arche), której nie wahał się nazwać b/Bogiem (theos). 

„Substancje są spośród bytów pierwsze i jeśliby wszystkie były zniszczal-
ne, to wszystko uległoby zniszczeniu. Ale jest niemożliwe, żeby zaczął się albo 
ustał ruch (…) a tak samo i czas”58 – na tym fundamentalnym przekonaniu 
wspiera się Arystotelesa pewność co do koniecznego istnienia substancji nie-
zniszczalnej. Ruch pojęty jest jako wszelka zmiana, a więc i przejście od moż-
ności do aktu. W takim wypadku, to oczywiste, że jeśli wiecznie istnieje świat 
i wszystkie rzeczy w nim, zatem, skoro zgodnie z Arystotelesowym wyobra-
żeniem powstawania potencjalność materii jest urzeczywistniana dzięki ja-
kiemuś działaniu (ruchowi!), to zawsze musi istnieć ruch59. Można jeszcze 
rozważać ewentualność jego początku, jakiś pierwszy impuls, dla Arystote-
lesa oznaczałby on jednak sytuację, w której substancja zdolna przyjąć ruch 
jest w możności, podobnie jak ta, która ma zdolność jego udzielenia; a wszak-
że możność jest zawsze również możnością niebycia i wówczas nie mniej 
uzasadnione byłoby nieistnienie świata niż jego istnienie. Takie rozwiąza-
nie niczego więc nie wyjaśnia, podobnie jak przyjęcie nieskończonego ciągu 
przyczyn. Owszem, świat stanowi zespół substancji, znajdujących się w takim 
55 Arystoteles, Metafizyka 1072b.
56 Nie tylko przyrodniczych; wiadomo np., że w Likejonie znajdował się pokaźny zbiór konstytucji 

greckich poleis; por. przyp. 13 i 14.
57 Bardzo ważna uwaga: ów początek nie ma sensu chronologicznego, będzie o tym mowa w dalszym 

ciągu tekstu.
58 Arystoteles, Metafizyka 1071b. W VIII księdze Fizyki Arystoteles broni i dowodzi wieczności ruchu 

i czasu. Najkrócej, czas jest wieczny, bo gdyby miał początek, istniałoby przed czasem jakieś „przedtem”, 
a po nim jakieś „potem”. Z kolei „czas jest liczbą ruchu, albo nawet jakimś rodzajem ruchu” (251b). 
Z wieczności czasu i ruchu wynika wieczność świata. Dwa zasadnicze teksty zawierające rozważania 
na temat Pierwszego Poruszyciela to XII księga Metafizyki i VIII księga Fizyki.

59 W ten sposób wieczność ruchu znajduje uzasadnienie w Arystotelesowej metafizyce. 

czy innym rodzaju ruchu, będących zatem pewnym ciągiem kolejnych przy-
czyn ruchu, jednakże ciąg ten nie może postępować w nieskończoność; filozof 
stwierdza więc mocno: „należy koniecznie się zatrzymać (ananke de stenai; 
1070a)”! Musi istnieć pierwsza przyczyna wszelkiego ruchu.

Arystoteles jest przekonany, że poza substancjami zmysłowymi, znajdu-
jącymi się w ruchu i zniszczalnymi, a także poza substancjami zmysłowymi, 
które są wprawdzie wieczne60, ale również znajdują się w ruchu (ciała nie-
bieskie), musi istnieć jakaś substancja wieczna i nieruchoma jako początek 
i cel wszelkiego ruchu, zmiany i działania – wszelkiego istnienia. Nierucho-
ma, więc wolna od jakiejkolwiek możności, będąca samym aktem. Dotykamy 
tu szczególnego paradoksu: akt, przeto samo działanie (energeia), pełne urze-
czywistnienie (enetelecheia), jest bytem nieporuszonym, a zarazem przyczyną 
wszelkiego ruchu. Jak to możliwe? Arystoteles odwołuje się do znanych obra-
zów: „W ten sposób też poruszają przedmiot pożądania (orekton) i przedmiot 
myśli (noeton); poruszają, nie będąc w ruchu”61. To, czego się pożąda, i to, 
co zostaje poznane, samym swoim istnieniem wyzwala działanie: pragnienie 
bądź akt poznawczy. Dla Arystotelesa nie są to jednak dwa odrębne szeregi; 
stwierdza, że w obu przedmiot jest ten sam: jest nim dobro (piękno, kalon), 
dobro prawdziwe, jako takie rozpoznane; tak więc „początkiem jest myśl (ar-
che gar he noesis)”. I myślenie właśnie, najwyższą jego formę – kontempla-
cję (theoria), przypisuje filozof pierwszemu bytowi: jego działanie polega na 
trwaniu w kontemplacji, a ta nie pociąga za sobą zmiany, bowiem przedmio-
tem kontemplacji jest on sam. Nieruchoma arche to samomyślący się umysł, 
nous, myślenie myślące myślenie (noesis noeseos noesis)62. Ten rodzaj dzia-
łania uznany zostaje za najlepszy, a trwanie w nim za najszczęśliwsze, toteż 
„Bóg znajduje się zawsze w tym stanie szczęśliwości, w jakim my się znajdu-
jemy tylko czasem”63. Przysługuje mu też życie, „bo życie jest aktem rozumu” 
(1072b). „Można więc powiedzieć, że Bóg jest żywym bytem, wiecznym i naj-
lepszym, przysługuje mu też wieczne i nieprzerwane trwanie; bo to właśnie 
jest Bóg”64. Arystotelesowego b/Boga określa się często mianem Pierwszego 
Poruszyciela.

Należy jeszcze powrócić do zagadnienia „wprawiania” świata w ruch 
i mocno podkreślić, że Nous porusza, pozostając nieporuszony, jak porusza 
do działania coś, czego bardzo się pragnie. Porusza jako przyczyna celowa, 
60 Zbudowane są bowiem z jednorodnej materii – eteru, piątej substancji (materia innych bytów 

złożona jest z czterech elementów).
61 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, 1072a.
62 Tamże, 1072b, 1074b. 
63 Tamże, 1072b. Warto zapamiętać to stwierdzenie – wyznacza ono wyraźnie cel ludzkiego życia 

i określa jego szczęście. Powrócimy do tego przy okazji rozważań etycznych Arystotelesa.
64 Tamże.
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nie sprawcza. W tej Arystotelesowej teorii powraca piękna Sokratejsko-Pla-
tońska tradycja, zgodnie z którą rzeczywistego dobra nie można nie pragnąć. 
Nous jest takim właśnie dobrem, pełnią doskonałości: jest bytem koniecznym, 
a „o ile jest bytem koniecznym, jego sposobem istnienia jest Dobro”65. I jako 
taki wzbudza pożądanie (oreksis), budzącą tęsknotę namiętność (epithymia) 
i chcenie (boulesis), którymi poruszony świat sam dźwiga się do ruchu, zapo-
czątkowanego przez miłosny pościg/krążenie najwyższej ze sfer niebieskich, 
pierwszego nieba66. Przyrodnicze badania Arystotelesa i jego rozważania z za-
kresu filozofii pierwszej znalazły swoje zwieńczenie we wzniosłej wizji naj-
wyższego Dobra, ku któremu nakierowane nieodparte pragnienie utrzymuje 
cały wszechświat w istnieniu. Podniosły styl księgi lambda (XII) Metafizyki 
niedaleko odbiega od stylistyki Platońskiej Uczty.

4. Człowiek jako substancja psychofizyczna

Człowiek, jak inne substancje, jest jednością materii i formy, ale też złoże-
niem ciała i duszy. Jednakże nie samo posiadanie duszy decyduje o jego wyjąt-
kowym miejscu wśród istnień organicznych. Arystoteles przejmuje bowiem 
tradycyjne greckie wyobrażenia o duszy (psyche) jako przyczynie życia i przy-
pisuje ją wszystkim bytom żyjącym: „Jestestwo posiadające duszę różni się ży-
ciem od jestestwa, które jest jej pozbawione”. 

4.1. Dusza
Skoro ciało stanowi bez wątpienia materię, dusza jest jego formą; nie każ-

dego jednak ciała, a tylko tego, które posiada życie w możności: jest zdol-
ne do życia. „Dusza jest »pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada 
w możności życie«, czyli ciała obdarzonego organami”67, inaczej, „ciała natu-
ralnego organicznego” (412b); pierwszym aktem, czyli tym, który decyduje 

65 Tamże.
66 Arystoteles wyodrębnia w świecie dwie sfery: pod- i nadksiężycową. Pierwszą stanowią substancje, 

których materia jest czteroelementowa i którym właściwy jest ruch prostoliniowy (są więc podatne 
na rozpad, jest to świat powstawania i ginięcia). Sferę nadksiężycową stanowią ciała niebieskie, 
ułożone w pięćdziesięciu pięciu sferach (Stagiryta rozważa też problem odrębnych poruszycieli 
każdej z nich), ich materią jest eter, a właściwym ruchem ruch kolisty (łączy początek z końcem!), 
są więc wieczne i w wiecznym ruchu. Najwyższa z tych sfer, pierwsze niebo, niebo gwiazd stałych, 
wprawia się w ruch obrotowy w pragnieniu Dobra-Nous, i udziela ruchu kolejnym sferom; najniższa 
z nich przekazuje go sferze podksiężycowej. Ów Arystotelesowski obraz świata przetrwał do czasów 
nowożytnych. Warto przeczytać na ten temat, poza literaturą przedmiotu, piękną książkę autora 
Opowieści z Narnii, C.S. Lewisa: Odrzucony obraz.

67 Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1972, 412a. W pierwszej księdze tego dzieła filozof 
daje przegląd różnych, poprzedzających jego własną, koncepcji duszy, co stanowi cenne źródło do 
ich poznania. 

o samym fakcie życia danego organizmu, bo przecież każde późniejsze dzia-
łanie danego istnienia, zgodnie z Arystotelesową metafizyką, będzie jakimś 
rodzajem aktu. Dusza przysługuje więc wszystkim istnieniom żyjącym: ro-
ślinom, zwierzętom i ludziom, na każdym poziomie przejawia się we właści-
wych funkcjach życiowych. W roślinach stanowi zasadę władzy odżywiania, 
rozmnażania i wzrostu, w zwierzętach ponadto władzy zmysłowej, pożąda-
jącej i ruchu (chociaż ta ostatnia niektórym zwierzętom może nie przysługi-
wać), a w człowieku władzy intelektualnej. Arystoteles mocno podkreśla, że 
bardziej skomplikowane funkcje życiowe warunkowane są posiadaniem też 
funkcji niższych, prostszych, tak więc władza zmysłowa obejmuje sobą także 
funkcje wegetatywne, a intelektualna – wegetatywne i zmysłowe. W uprosz-
czeniu można wprawdzie mówić o duszy wegetatywnej, zmysłowej i inte-
lektualnej, jednakże z mocnym zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do duszy 
– formy/aktu należy unikać wszelkiego jej substancjalizowania, które prowa-
dziłoby np. do wyodrębniania w człowieku trzech dusz. Dusza jest formą cia-
ła, zawsze jest jedna i stanowi zasadę wszystkich władz właściwych danemu 
organizmowi. Wszakże uznanie duszy za akt ożywiający to a nie inne ciało 
prowadzi do określonych konsekwencji, w tym do kategorycznego odrzuce-
nia metempsychozy, a także do zaprzeczenia nieśmiertelności duszy, choć 
tutaj ze znamiennym wyjątkiem: „Co się jednak tyczy rozumu i władzy teore-
tycznej [myślenia], (…) jest to (…), jak się zdaje, zgoła inny rodzaj duszy, który 
sam jeden jest w stanie istnieć po oddzieleniu [od ciała] jako istota wieczna od 
rzeczy zniszczalnej”68. Piękny ten wyjątek stanowi w myśli Arystotelesa pro-
blem nader skomplikowany i przyjdzie do niego jeszcze powrócić.

4.2. Poznanie
Zgodnie z Arystotelesowym przekonaniem, poznanie, jak wszelkie inne 

działanie, jest urzeczywistnieniem – dzięki aktowi – pewnej możności69. 
„Dusza jest w jakiś sposób wszystkim, co istnieje. Wszystko bowiem, co ist-
nieje, może być przedmiotem postrzeżeń lub myśli”70. Może! A zatem organ 
poznawczy: zmysły i tak samo rozum, musi być w możności poznania, po-
wie więc Arystoteles, że „rozum jest formą form, a zmysł formą przedmiotów 
podpadających pod zmysły” (432a). 

Wyodrębnia Stagiryta pięć zmysłów, z których za podstawowy uznaje 
dotyk. Każdy z nich ma swój przedmiot właściwy, postrzegany tylko prze-

68 Tamże, 413a.
69 Bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Jest to klucz do zrozumienia Arystotelesa, nie tylko metafizyki, 

ale też jego teorii poznania, kwestii nieśmiertelności duszy, rozważań etycznych.
70 Arystoteles, O duszy, 431b.
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zeń i wówczas bezbłędnie71; istnieją ponadto przedmioty wspólne postrzega-
ne przez kilka zmysłów (np. ruch, spoczynek, wielkość, kształt). Ważną rolę 
w poznaniu zmysłowym odgrywa też element pośredniczący, którym przy-
kładowo dla wzroku jest światło, a dla słuchu powietrze. Przypomnijmy, że 
„władza zmysłowa nie znajduje się w akcie, lecz tylko w możności” (417a). 
Spostrzeżenie zmysłowe polega zatem na zaktualizowaniu, poprzez spotkanie 
z przedmiotem (ujrzenie, usłyszenie, dotknięcie), który w tej sytuacji odgry-
wa rolę bytu w akcie, istniejącej w zmyśle możności i przyjęciu przezeń po-
strzegalnej zmysłowo formy przedmiotu. „Co posiada władzę zmysłową, jest 
w możności takie, jaki w akcie jest sam przedmiot zmysłowy” (418a). Wyod-
rębnia też Arystoteles zmysł wspólny, który postrzega przedmioty wspólne, 
jak również rozróżnia i porównuje przedmioty. 

Wrażenia zmysłowe stanowią podstawę wyobraźni, która tworzy obraz 
przedmiotu, będący wyabstrahowaną z materii formą zmysłową, oraz pamię-
ci, która obrazy te przechowuje.

4.3. Umysł
Mechanizm poznania umysłowego jest analogiczny: polega na przyjęciu 

przez umysł form pojmowalnych intelektualnie, które obecne są potencjalnie 
w obrazach zmysłowych (wyobrażeniach). Mimo tej analogii problem samego 
umysłu jest nader skomplikowany; więcej, podobnie jak idea Nous-Poruszy-
ciela, i on dotyka obrazu rzeczywistości innej niż tylko przyrodnicza, i skrywa 
w sobie trudne do jednoznacznego wyjaśnienia intuicje.

„Rozum jest w pewnym prawdziwym sensie potencjalnie tym wszystkim, 
co stanowi przedmiot myśli, chociaż aktualnie nie jest niczym z tego wszyst-
kiego, zanim o czymś pomyśli”72. Z tego Arystotelesowego stwierdzenia wy-
nika bardzo ważna konsekwencja: jeżeli umysł ma mieć zdolność poznawania 
w s z y s t k i e g o, to nie może być czymś, musi być całkowicie „czysty”: „nie 
mieć żadnej innej natury oprócz tej: być możnością [do poznania]”73. Stąd ko-
lejny ważny wniosek – w odróżnieniu od zmysłów on musi być całkowicie 
oddzielony od ciała!74 Powstaje jednak zasadniczy problem: możność zmy-
słów urzeczywistnia się dzięki spotkaniu z przedmiotem, podczas gdy umysł 
„pracuje” na wyobrażeniach, niematerialnych obrazach, i do urzeczywistnie-
nia możności poznania potrzebuje czynnika sprawczego. Arystotelesowa teo-

71 Zmysły mylą się wówczas, gdy wykraczają w poznaniu poza swój przedmiot właściwy.
72 Arystoteles, O duszy, 429b.
73 Tamże, 429a. Arystoteles przywołuje tu przekonanie Anaksagorasa odnośnie do jego Nous 

poruszającego mieszaninę cząstek: jeżeli Nous ma władać wszystkim, musi być od wszystkiego 
różny.

74 „Nie można rozumnie twierdzić, że jest on zmieszany z ciałem” (tamże).

ria umysłu zaczyna się komplikować. Filozof przypomina podstawową ideę 
swojej metafizyki, że w całej naturze istnieją dwie zasady: jedna możnościo-
wa, stająca się wszystkim – materia, druga będąca przyczyną i czynnikiem 
sprawczym; oraz że to zróżnicowanie musi też istnieć w duszy. Jednakże prze-
niesienie tej reguły do wyobrażenia umysłu prowadzi do trudnej do rozwią-
zania zagadki. 

„W samej rzeczy istnieje [w niej (duszy – DD)] jeden rozum, który odpo-
wiada materii – bo staje się wszystkim – i drugi [który odpowiada przyczynie 
sprawczej] – bo tworzy (poiein) wszystko” (430a). Ów drugi, zwany rozumem 
czynnym: nous poietikos, działa, według Arystotelesa, na podobieństwo świa-
tła, które „sprawia, że barwy potencjalne stają się barwami aktualnymi”. Dzię-
ki niemu więc umysł może ujmować („widzieć”) formy intelektualne obecne 
potencjalnie w zmysłowych obrazach, one zaś mogą stać się widziane.

Przytoczone powyżej zdanie łączy się z drugim, bardzo znamiennym: „I ten 
rozum jest oddzielony (choristos), odporny na wpływy zewnętrzne (apathes) 
i niezmieszany (amiges), ponieważ jest ze swej natury aktem (energeia)”, i dal-
szym: „Dopiero gdy jest odłączony, jest tym, czym w rzeczywistości jest; i to 
jedynie jest nieśmiertelne i wieczne” (tamże). Inaczej umysł bierny: nous pa-
thetikos, który jest podległy zniszczeniu.

Można powiedzieć, że wszystko w tych zdaniach stanowi zagadkę. Dodat-
kowa uwaga, wtrącona en passant w traktacie O rodzeniu się zwierząt, jesz-
cze bardziej ją pogłębia: „Sam tylko rozum (…) wchodzi do niego [człowieka 
– DD] od zewnątrz i (…) on sam jeden jest boski, bo fizyczne działanie nie 
ma nic wspólnego z rozumem”75. Należy też przypomnieć przytoczone już 
stwierdzenie, iż rozum jest zupełnie innym od pozostałych władz rodzajem 
duszy i tylko on „jest w stanie istnieć po oddzieleniu [od ciała] jako istota 
wieczna od rzeczy zniszczalnej”.

Stwierdzenie Arystotelesa o całkowitym oddzieleniu umysłu czynnego 
dało początek dyskusji trwającej od czasów starożytnych, poprzez zwłasz-
cza średniowiecze, aż po współczesność, bo i dzisiejsi autorzy interpretują 
je różnie76. Niemniej, z odwołania się Arystotelesa do Anaksagorasa77 nale-
ży wnosić, że owo oddzielenie i niezmieszanie dotyczy ciała; umysł nie może 
być czymś, bo nie byłby wówczas zdolny do poznania wszystkiego: uformo-
wanie, zaktualizowanie oznacza zawsze ograniczenie możności78. Przekonuje 
75 Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, tłum. P. Siwek, Warszawa 1979, 736b.
76 Stanowiska rozciągają się, najogólniej rzecz ujmując, od przekonania, że rozum czynny jest 

ponadindywidualny, wspólny wszystkim i że człowiek za życia tylko w nim partycypuje, po 
interpretacje neoplatonizujące (średniowieczne, arabskie), przyjmujące emanację inteligencji 
z Nous/Boga i czyniące umysł najniższą z nich.

77 Zob. wyżej, przyp. 73.
78 Zob. wyżej.
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mnie więc idąca tym tropem interpretacja św. Tomasza, podobnie jak moc-
ne podkreślenie faktu, iż umysł znajduje się w duszy, jest zatem indywidual-
ny, przynajmniej za życia człowieka, i nie można go utożsamiać z Nous79. Co 
do kwestii jednostkowej nieśmiertelności, tu rzecz się bardziej komplikuje; 
skłonna byłabym sądzić, że Arystoteles tego pytania nie zadaje80. Ważny jest 
dla niego fakt, że umysł jest czymś zupełnie innym od pozostałych władz du-
szy i nie jest przekazywany poprzez nasienie ojca, jak one. Nie jest cielesny 
i przekracza cielesność; co więcej, ciało go ogranicza, skoro dopiero po roz-
łączeniu się z nim „staje się tym, czym w rzeczywistości jest”. I wówczas jest 
nieśmiertelny i boski: upodabnia się do boskiego Nous swoim pozacielesnym 
działaniem – czystym myśleniem.

Pięknym uzupełnieniem Arystotelesowskiej teorii umysłu są stwierdzenia 
filozofa zawarte w jego rozważaniach etycznych, gdzie uznaje on człowieka za 
istnienie obdarzone pierwiastkiem boskim, a ten czyni jego istotą. „Ten właś- 
nie pierwiastek boski (theion) w każdym człowieku może, jak się zdaje, być 
uważany za człowieka samego, skoro jest jego pierwiastkiem lepszym i istot-
nym”81. Troska o niego powinna stać się celem życia człowieka – uczy Stagi-
ryta w swoich Etykach; bardzo podobnie przekonywał Platon w Timajosie82. 
A jednak, nie umysł jest ostateczną przyczyną działania duszy. Zastanawiając 
się nad aktem myślenia, stwierdza Arystoteles, że nie jest jego początkiem ani 
myśl, ani umysł, a coś doskonalszego: „a od wiedzy i od rozumu cóż może być 
lepszego z wyjątkiem boga?”83. Podobnie jak w metafizyce, tak i w rozważa-
niach nad powinnościami człowieka oraz nad jego szczęśliwością filozof do-
chodzi do ostatecznej zasady – b/Boga.

Mimo nierozwiązanych ciągle kwestii, jakie rodzi Arystotelesowa koncep-
cja nous, trzeba – myślę – pogodzić się z faktem, że pewnych pytań on po 
prostu nie zadawał i pewnych wyjaśnień nie rozwijał. Niemniej, choć nie na 
gruncie rozumu teoretycznego, znajdowały one swoje głębokie dopełnienie 
w rozważaniach o życiu mądrym i szczęśliwym.

79 Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do De anima.
80 Aby przyjąć jednostkową nieśmiertelność, potrzebna jest wiara w zmartwychwstanie ciał. Stąd nie 

był to problem Greków; nawet na Platońskiej gwieździe czy Wyspach Szczęśliwych przebywają 
dusze po przejściu kolejnych wcieleń i osiągnięciu najdoskonalszego z nich. Łączność z bóstwem, 
obecność w człowieku boskiego elementu, upodobnienie się do Boga – to były problemy Greków, 
raczej etyczne niż eschatologiczne.

81 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, 1178a.
82 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 54. 
83 Arystoteles, Etyka Eudemejska, tłum. W. Wróblewski, 1248a, w: tenże, Etyka Wielka, Etyka 

Eudemejska, Warszawa 1977.

5. Człowiek jako istota społeczna 

Przypomnijmy: Arystoteles rozróżnia nauki teoretyczne i praktyczne. 
W tych ostatnich umysł nie skupia się na poszukiwaniu bezwzględnej prawdy; 
filozof dowcipnie stwierdza, że – zważywszy na różnorodność poglądów na 
temat dobra, sprawiedliwości i szczęścia – poszukiwanie prawdy w tej dzie-
dzinie byłoby równie sensowne jak oczekiwanie od matematyka wywodów 
tylko prawdopodobnych. „Jest bowiem cechą człowieka wykształconego żą-
dać w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej pozwala na to natura 
przedmiotu”84. Celem rozważań etycznych jest przede wszystkim wskazanie 
człowiekowi, jak ma żyć; tu Arystoteles spotyka się z całą poprzedzającą go 
grecką tradycją. Nie oznacza to bynajmniej deprecjacji nauk uznawanych za 
praktyczne, przeciwnie: w pierwszej księdze Etyki Nikomachejskiej Stagiry-
ta nazwie politykę, czyli naukę o państwie, nauką naczelną (kyriotates), jako 
że jej przedmiotem jest dobro państwa, a jako takie dobro najwyższe. „Je-
śli bowiem to samo jest najwyższym dobrem i dla jednostki, i dla państwa, 
to jednak dobro państwa zdaje się być czymś większym i doskonalszym”85. 
Tym samym rozważania etyczne są, według Arystotelesa, częścią nauki o pań-
stwie. I tu jednak trzeba powiedzieć, że – jak w całej Sokratejsko-Platońskiej 
tradycji – przekonaniu, iż nie można stać się człowiekiem doskonałym poza 
państwem, towarzyszy drugie: że państwo, jako instytucja, ma stworzyć czło-
wiekowi jak najlepsze warunki do tego, aby tę doskonałość mógł osiągnąć.

„Kto (…) nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje (…), 
jest albo zwierzęciem, albo bogiem”, i jeszcze: „który z natury, a nie przez przy-
padek żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą”86. Po-
wyżej była mowa o pewnych cechach wyróżniających człowieka w aspekcie 
biologicznym; te mocne zdania dobitnie wyrażają Arystotelesowe przekona-
nie, że „człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie”, i szerzej – do 
życia we wspólnocie, także rodzinnej: rodzina stanowi bowiem, zdaniem filo-
zofa, podstawową formę, w której kształtuje się i dokonuje jego życie. I w tym 
przejawia się zasadnicza różnica pomiędzy istotą ludzką a innymi stworze-
niami. Niemniej, nie sama skłonność do bycia razem cechuje człowieka; Sta-
giryta zauważa, że wspólnoty tworzą także pewne owady (mrówki, pszczoły), 
ale człowiek jako „jedyny z istot żyjących jest obdarzony mową (logosem)”. 
Logos wszakże nie oznacza dla Arystotelesa samej zdolności mowy, filozof 
wyjaśnia bowiem dalej, że poprzez nią ludzie wyrażają swoje uczucia, okreś- 
lają, co jest pożyteczne i co sprawiedliwe. I to właśnie moralna świadomość 
84 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1094b.
85 Tamże.
86 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, 1253a.
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jest najbardziej charakterystycznym ludzkim rysem: „To bowiem jest własno-
ścią człowieka odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on jedyny ma 
zdolność rozróżniania dobra (agathon) i zła (kakon), sprawiedliwości (dika-
ion) i niesprawiedliwości (adikon)” (tamże)87! Arystoteles zwraca też uwagę 
na niebezpieczeństwo rozziewu pomiędzy zdolnościami umysłowymi (phro-
nesis) i moralnymi (arete), ostrzega przed sytuacją, w której te pierwsze są 
nadużywane. Powie, że gdy zabraknie moralnego rozeznania, człowiek staje 
się „najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem” (tamże)88. To przekonanie 
wydaje się dobrze uzasadniać włączenie etyki do nauki o państwie, rozważań 
o dobru i arete do dociekań na temat życia publicznego: wszak doskonałe mo-
ralne ukształtowanie obywateli jest warunkiem pomyślności całej wspólnoty.

5.1. Etyka
Badając zagadnienie dobra, Arystoteles stwierdza, że jest ono celem wszel-

kiego dążenia, i w każdym działaniu, nauce i sztuce dobrem jest coś innego. 
To prowadzi go do zdecydowanego odrzucenia Platońskiej Idei Dobra, jak już 
powyżej wspomniano. 

5.1.1. Najwyższe dobro i szczęście
Poszukując w tej wielkiej różnorodności dobra najwyższego, filozof po-

wołuje się na powszechny osąd, który mieni nim szczęście (eudaimonia), 
choć stwierdza, że i ono jest pojmowane różnie, w zależności od tego, cze-
go człowiek w życiu poszukuje, jaki rodzaj życia wybierze: polegające na 
używaniu przyjemności czy życie obywatelskie (politikos), bądź też bios 
theoretikos – poświęcone kontemplacji. Wyróżniając dobra zewnętrzne, 
cielesne i duchowe, stwierdza, że dobro najwyższe nie może być tylko ja-
kimś wśród innych, musi stanowić dobro ostateczne, bezwzględne, upra-
gnione ze względu na nie samo, „a nigdy dla czegoś innego”. Są bowiem 
dobra względne, których poszukuje się dla jakiegoś innego celu, i jest dobro 
bezwzględne – autoteliczne; nim właśnie jest dobro najwyższe. Jako takie 
jest więc ono dobrem swoistym człowieka, zgodnie z grecką tradycją arete, 
będącej zawsze doskonałością czegoś, kogoś. Nie może być przeto dzielo-
ne z innymi istnieniami: nie jest nim życie, bo mają je i rośliny, ani też życie 
zmysłowe, „które wspólne jest człowiekowi (…) z koniem, wołem i wszel-
ką istotą żyjącą”89. Wywód, wsparty poszukiwaniem swoistej funkcji (ergon)  

87 Interesujące opracowanie zagadnienia stanowi książka: W. Wróblewski, Filozofia praktyczna 
Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty, Toruń 1992. 

88 Por. Platon, Państwo, 491E–492, 495B.
89 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1097b–1098a.

człowieka90, prowadzi do znanej Arystotelesowej definicji najwyższego do-
bra: „Jeśli swoistą funkcją człowieka jest działanie duszy (i postępowanie) 
zgodne z rozumem (…) i jeśli (…) dobrze wykonywana jest każda rzecz, 
która jest wykonywana w sposób zgodny z wymogami swoistej dzielności 
(arete) (…) to najwyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne 
z wymogami jej dzielności”91. A swoistością człowieka, jego doskonałością, 
jest życie rozumne! Arystoteles mówi przy tym o szczególnie dobrym wy-
konywaniu owego człowieczego ergon; tak jak można wskazać różnicę po-
między zwykłym cytrzystą a wirtuozem tego instrumentu, tak można też 
wyodrębnić człowieka szczególnie doskonałego moralnie (spoudaios). 

Skoro zatem, zgodnie z rozumowaniem Arystotelesa, szczęście jest naj-
wyższym dobrem, i z kolei najwyższe dobro człowieka wyraża się w jego 
swoistej doskonałości (arete), a tą jest życie rozumne, skoro więc tak jest, to 
szczęście jest równoznaczne z życiem rozumnym. Piękne jest przekonanie 
Stagiryty, że owo życie według arete jest nie tylko dobre samo w sobie, ale też 
sprawia przyjemność ludziom moralnie pięknym, tak więc „szczęście jest naj-
wyższym dobrem (kalliston) i tym, co moralnie najpiękniejsze (dikaiotaton), 
i najwyższą rozkoszą (hediston)”92. Zauważmy, że szczęście nie oznacza tu ja-
kiegoś doraźnego stanu, ulotnej emocji, jak często mylnie zwykło się sądzić. 
I bardzo ważna uwaga: szczęście żadną miarą nie jest dziełem przypadku czy 
zewnętrznych okoliczności, a choć należy do rzeczy najbardziej boskich, „nie 
jest darem niebios, lecz zdobywa się je dzięki dzielności (arete) i jakiejś na-
uce czy ćwiczeniu”93. Owszem, nie można wprawdzie przyjąć zupełnej nie-
zależności od powodzenia lub jego braku, od pomyślności swojej i bliskich, 
od trosk codziennych, jednakże, mimo pewnych niekonsekwencji i wahania 
wobec roli tych wszystkich okoliczności, jest Arystoteles przekonany, że po-
siadanie szczęścia cechuje trwałość i człowiek szczęśliwy będzie szczęśliwy 
przez całe życie. Tej konstatacji towarzyszy niepodważalny argument: „jeśli 
istotnie (…) rozstrzygające dla życia jest działanie, to nikt ze szczęśliwych nie 
może stać się nieszczęśliwym, bo nigdy nie popełni nic haniebnego ani niego-
dziwego” (1100b)! Bardzo to mądra i piękna nauka94. 

90 Skoro dobro wyznacza cel każdego działania, to należy też szukać celu swoistego działania, jakim 
jest „bycie człowiekiem”. 

91 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1098a. D. Gromska oddaje arete słowem ‘dzielność’, bywa też ona 
tłumaczona jako cnota; ja będę konsekwentnie mówić o ‘doskonałości’. Cytat został nieco przeze 
mnie zmodyfikowany.

92 Tamże, 1099a. Można też nieco inaczej: najpiękniejsze, najsprawiedliwsze, najrozkoszniejsze.
93 Tamże, 1099b.
94 Gorąco polecam lekturę choćby I księgi Etyki Nikomachejskiej – tekst nie tylko nie stracił na 

aktualności, ale wiele jeszcze można się od starego filozofa dowiedzieć. 
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5.1.2. Doskonałości etyczne – Aretai
Szczęście jest przeto pewną wewnętrzną postawą, którą się wypracowuje, 

a zdobytej nie można już utracić, toteż filozof zastanawia się nad tym, jak moż-
na je zdobyć, a mówiąc dokładniej – jak można się do szczęścia wyćwiczyć. 
Trzeba przypomnieć kluczową Arystotelesową zasadę: osiągnięcie czegokol-
wiek wymaga stanu bycia w możności oraz aktu/działania, dzięki któremu 
owa możność się urzeczywistni. Człowiek jest w możności doskonałego życia 
i osiągnięcia najwyższego dobra, jakim jest szczęście. Urzeczywistnia je na-
tomiast w „działaniu” swojego życia, poprzez ćwiczenie się w doskonałości. 

Odniesienie dla rozważań etycznych Arystotelesa stanowi jego teoria du-
szy; z jej trzech władz wyróżnia on w aspekcie moralnym nie tylko samą ro-
zumną, ale też przyznaje doniosłą rolę władzy zmysłowej, uznając ją za mającą 
pewien udział w rozumie i zdolną do podporządkowania się mu. Odpowiednio 
do nich wyodrębnia dwa rodzaje doskonałości: dianoetyczne – intelektualne, 
oraz etyczne – moralne95. Wśród dianoetycznych należy wymienić zwłaszcza 
mądrość (sophia), spełniającą się ostatecznie w kontemplacji, oraz rozsądek 
(phronesis), wyrażający się w umiejętności rozróżniania tego, co dobre i co 
złe. Natomiast doskonałości etycznych, często zwanych krótko cnotami, jest 
wiele, bowiem każde moralne działanie ma właściwą sobie doskonałość. Cno-
ty nie są wrodzone, Arystoteles uznaje je za trwałą dyspozycję, nawyk (hek-
sis) właściwego działania. I jak doskonałości dianoetyczne zdobywa się drogą 
nauki, tak etyczne drogą ćwiczenia w dokonywaniu moralnie właściwych wy-
borów. Etyce Arystotelesowej przydaje się miano złotego środka, bowiem 
„dzielność [doskonałość – DD] etyczna dotyczy doznawania przyjemności 
i postępowania, w których nadmiar jest błędem, niedostatek – przedmiotem 
nagany, środek zaś przedmiotem pochwał i czymś właściwym” (1106b). I tak 
np. cnota hojności sytuuje się pomiędzy rozrzutnością a skąpstwem, męstwa 
zaś pomiędzy zuchwałością a tchórzostwem; podobnie jest w odniesieniu do 
niemal wszelkich czynów i zachowań96. Nie jest to jednak prosta sprawa: „jest 
rzeczą trudną osiągnąć wysoki poziom etyczny; trudno bowiem we wszyst-
kim utrafić w środek, tak jak znaleźć środek koła jest rzeczą, którą nie każ-
dy potrafi, lecz tylko ktoś, kto się na tym rozumie” (1109a). Właściwy środek 
jest określany przez rozum, a nawyk dobrego wyboru nabywa się poprzez nie-
zbędne ćwiczenie w spełnianiu czynów etycznie wartościowych – aż do wyro-
bienia w sobie trwałej dyspozycji takiego działania. Arystoteles, dobry znawca 
ludzkiej natury, nie umniejsza wagi namiętności i skłonności do wybierania 
tego, co przyjemne, a unikania przykrości. Jednakże uważa, że człowiek zwa-

95 Dianoia – rozumowanie, ethos – obyczaj.
96 Niemal wszystkich, bowiem trudno np. szukać nadmiaru w przypadku cnoty sprawiedliwości.

żający na osąd rozumu i podejmujący wysiłek życia doskonałego moralnie jest 
zdolny do opanowania namiętności i osiągnięcia stanu, w którym to, co mo-
ralnie piękne, będzie uważał za przyjemne i tego tylko pragnął, a tego, co złe, 
będzie unikał: „dla cnót najważniejszą jest rzeczą cieszyć się tym, czym nale-
ży, i nienawidzić tego, co nienawiści godne” (1172a). 

Warto jeszcze wspomnieć o szczególnej cnocie, swoistej kulminacji innych: 
wielkoduszności (megalopsychia). Słowo źle się przekłada na polski, bowiem 
dosłowne jego rozumienie jest bardzo mylące. Megalopsychia to doskonałość 
bardzo grecka i daleka od postawy mającej źródło w chrześcijaństwie. Jest ona 
właściwie rozumianym poczuciem dumy i własnej wartości, charakteryzuje 
człowieka, który zasługując na cześć, domaga się jej. Nadmiarem w jej przy-
padku jest zarozumiałość, a brakiem przesadna skromność (1123a–1125a).

Arystoteles rozważa zagadnienie doskonałości etycznych bardzo szcze-
gółowo i w kolejnych księgach Etyki Nikomachejskiej drobiazgowo analizuje 
różne sytuacje, zachowania i okoliczności oraz adekwatne do nich cnoty. Na 
uwagę zasługuje jego głęboki namysł nad zjawiskiem przyjaźni (philia), którą 
uważa za cnotę lub coś z cnotą związanego97: „przyjaźń jest (…) czymś moral-
nie pięknym”. Nie są, zdaniem filozofa, przyjaźnią związki zawierane z uwa-
gi na korzyść lub też dla przyjemności, nie ma więc przyjaźni wśród ludzi 
zbyt młodych, nader często szukających przyjemności, ani zbyt starych, któ-
rzy myślą bardziej o korzyści; nie sprzyja również przyjaźni sytuacja nierów-
ności, np. społecznej czy etycznej, a także nie ma według niego miejsca na 
przyjaźń pomiędzy ludźmi złymi. Za przyjaźń uznaje uczucie, które spełnia 
się najdoskonalej pomiędzy ludźmi doskonałymi moralnie: przyjaźń ma miej-
sce wówczas, gdy przyjaciele wzajemnie dobrze sobie życzą, każdy z uwagi na 
dobro drugiego (1156b); więcej – gdy mają jeden do drugiego stosunek taki, 
jak do samego siebie, jest bowiem przyjaciel drugim „ja” (esti gar ho philos al-
los autos; 1166a). 

5.1.3. Ideał życia kontemplacyjnego
Życie zgodne z cnotami, chociaż jest bardzo ważne i stanowi podstawę 

życia szczęśliwego, nie jest jednak z nim równoznaczne. Spełnia się bowiem 
w życiu publicznym, wymaga wysiłku oraz dóbr zewnętrznych, zatem tego, 
co mniej waży w odniesieniu do najwyższego dobra: bezwzględnego, autono-
micznego. Nie na nim polega więc szczęście będące, zgodnie z wyżej cytowaną 
definicją, działaniem zgodnym ze swoistą ludzką doskonałością etyczną. Ary-
stoteles precyzuje, że z jej najdoskonalszym rodzajem, i stwierdza, że dosko-

97 Problemowi przyjaźni poświęcone są księgi VIII i IX Etyki Nikomachejskiej. Warto je przeczytać, 
mądre uwagi Arystotelesa w większości zachowują wagę po dziś dzień.
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nałym szczęściem jest „czynność teoretycznej kontemplacji” (theoria; 1177a). 
Warto przytoczyć tu jego sąd: „I sądzimy, że szczęśliwość (eudaimonia) musi 
mieć domieszkę przyjemności [więcej nawet: rozkoszy – hedone; DD], a naj-
przyjemniejszą z czynności zgodnych z dzielnością etyczną jest bezsprzecz-
nie czynność, w której się iści mądrość filozoficzna (sophia); w każdym razie 
zdaje się filozofia (philosophia) dawać rozkosze przedziwne w swej czystości 
i trwałości” (tamże)! Arystoteles wskazuje tu na dwie ważne dla posiadania 
szczęścia cechy: jego czystość i trwałość (dalej doda: trwałość nieprzerwana); 
wymienia też dalsze: samowystarczalność, autoteliczność98 i schole – trudna 
do przekładu, oznaczająca czas wolny, wypoczynek, nieutrudzenie zajęciami. 
Przy owej nieprzerwanej trwałości znajduje się jednak znamienna uwaga: o ile 
jest to możliwe dla człowieka. 

Dochodzimy do najpiękniejszych fraz/wyznań, jakie można znaleźć w ezo-
terycznych pismach Arystotelesa; ich wzniosłość przypomina fragmenty po-
święcone Nous-Theos. Streszczenie byłoby tu swoistą profanacją; proszę 
wybaczyć długość, ale dla właściwego odczytania poglądów filozofa są to wy-
powiedzi bardzo ważne. „Takie życie [w stanie theoria; DD] przechodziłoby 
jednak możliwości człowieka; żyłby bowiem w ten sposób nie o tyle, o ile jest 
człowiekiem, ale o tyle, o ile jest istotą obdarzoną pierwiastkiem boskim, w niej 
tkwiącym (…). Jeśli więc rozum (nous) jest czymś boskim (theion) w stosun-
ku do człowieka, to i życie zgodne z nim jest boskie w porównaniu z życiem 
człowieka” (1177b). Słów tych nie należy bynajmniej rozumieć jako zwątpie-
nia w możliwość ludzkiego życia na boską miarę. Dalszy nakaz wyjaśnia ich 
sens jednoznacznie: „Nie trzeba jednak dawać posłuchu tym, co doradzają, by 
będąc ludźmi, troszczyć się o sprawy ludzkie i będąc istotami śmiertelnymi 
– o sprawy śmiertelników, należy natomiast ile możności dbać o nieśmiertel-
ność i czynić wszystko możliwe, aby żyć zgodnie z tym, co w człowieku naj-
lepsze” (tamże)! Myśl Arystotelesa jest prosta: człowiek, istota żyjąca w ciele, 
w świecie i wśród innych, nie jest zdolny do nieprzerwanej kontemplacji. Ona 
mu się zdarza. Niemniej jest najpiękniejszym celem i stanem najpełniejszego 
szczęścia, do którego trzeba dążyć i jemu podporządkować swoje życiowe wy-
bory. „A zatem jakikolwiek wybór i posiadanie dóbr naturalnych – czy cieles- 
nych, czy materialnych, czy przyjaciół [sic! – DD], czy innych dóbr – wywoła 
przede wszystkim kontemplację b/Boga, ten wybór jest najlepszy, a kryterium 
najpiękniejsze”99. „Tak więc szczęście jest pewnym rodzajem teoretycznej 
kontemplacji” (EN 1178b). 

98 „[Czynność ta (czyli kontemplacja – DD)] jest też, jak się zdaje, jedyną rzeczą, którą się miłuje dla 
niej samej” (1177b)! Oto piękne wyznanie filozofa – intelektualisty poprzez kontemplację sięgającego 
ku nieśmiertelności.

99 Arystoteles, Etyka Eudemejska, 1249b.

5.1.4. Uwagi o życiu wspólnotowym
Tak przeto życie zgodne z rozumem (kata ton noun) jest najlepsze, najprzy-

jemniejsze i najszczęśliwsze. Z kolei życie publiczne, zgodne z cnotami (kata 
ten areten), stanowi wprawdzie podstawę życia wspólnotowego, jednakże 
w perspektywie szczęścia zajmuje w Arystotelesowej hierarchii dopiero miej-
sce drugie. Niemniej to państwo100 tworzy wspólnotę niezbędną dla szczęśliwe-
go życia101. W literaturze przedmiotu często przeciwstawia się Arystotelesową 
koncepcję państwa Platońskiej: jakoby Arystoteles mniej podporządkowy-
wał jednostkę wspólnocie. Opinia o Platonie jako piewcy totalitaryzmu waży 
także na interpretacji poglądów jego ucznia. Wydaje się jednak, że w samym 
określeniu celu, jaki powinien kształtować wspólnotę, poglądy obu filozofów 
są bardzo podobne. Starałam się ukazać Platoński ideał państwa jako wspól-
noty niezbędnej dla doskonałego ukształtowania jego członków: poznawcze-
go i moralnego, a życie w nim jako swoistą drogę do prawdy102. Nie inaczej 
głosi Arystoteles: uznając państwo za twór natury, stwierdza, że jego celem 
jest zapewnienie obywatelom życia szczęśliwego i doskonałego moralnie103. 
Obaj filozofowie różnią się natomiast całkowicie w kwestii rodziny. U Platona, 
uznana za czynnik osłabiający, rozłamujący państwo, była ona zbędna104, tym-
czasem Arystoteles, zdecydowanie odrzucając Platońskie w tej materii poglą-
dy, czyni rodzinę podstawową, najmniejszą wspólnotą, na której wspiera się 
polis. Jej rolę podkreśla zwłaszcza w rozważaniach etycznych, gdzie można 
nawet znaleźć sąd o jej wyższości nad wspólnotą państwową: „Między mę-
żem a żoną uczucia miłości zdają się czymś naturalnym; z natury swej bo-
wiem człowiek jest istotą stworzoną do życia we dwoje raczej niż do życia 
w społeczności państwowej – o tyle, o ile dom jest czymś wcześniejszym i ko-
nieczniejszym niż państwo”105. Jednakże państwo, zapewniając obywatelom 
szczęście, musi też troszczyć się o ich rozwój moralny, dlatego też jemu Ary-
stoteles powierza wychowanie dzieci i młodzieży, a jego drobiazgowe wska-
zania w tej kwestii bardzo często przypominają Platońskie. „Nie ma żadnej 
wątpliwości, że prawodawca powinien się zająć w pierwszym rzędzie wycho-
waniem młodzieży (…) całe państwo ma tylko jeden cel, więc oczywiście i wy-
chowanie musi być jedno i to samo dla wszystkich (…) zarazem nie trzeba 
sądzić, że ktoś z obywateli do siebie samego należy, przeciwnie, wszyscy na-

100 Państwo, czyli polis; to nie jest to samo. Polis jest przede wszystkim wspólnotą życia, nie instytucją: 
nadrzędną, skłonną do alienacji, jak często dzisiaj bywa. 

101 Zob. powyżej o naturalnym ukształtowaniu człowieka do życia we wspólnocie.
102 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 51 n.
103 Warto przeczytać zwłaszcza I, VII i VIII księgę Arystotelesowej Polityki.
104 Choć nieco inaczej przedstawiał to Platon w Prawach.
105 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1162a.
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leżą do państwa”106. Bardzo to greckie, wyrastające z całej wcześniejszej tra-
dycji, nie tylko Platońskiej, lecz sięgającej jeszcze czasów Solona i Pitagorasa. 
Podobnie ugruntowany w tradycji jest Arystotelesowski patriarchalizm i sto-
sunek do niewolników, z czego, niesłusznie, bo ahistorycznie, czyni mu się 
czasami zarzuty.

Zwrócić należy uwagę i na to, że – podobnie jak Platon – Arystoteles także 
widzi analogię pomiędzy jednostką a polis, toteż mówi o koniecznej potrzebie 
odznaczania się przez państwo właściwymi cnotami, w tym zwłaszcza cnotą 
sprawiedliwości. Warte zastanowienia są mądre i ciągle aktualne słowa o wła-
ściwym ukształtowaniu rządzących, którzy nade wszystko winni być ludźmi 
doskonałymi moralnie i władzę sprawować w interesie poddanych, a także 
powinni umieć słuchać: „Bo ten, kto ma dobrze władać, musi (…) nauczyć się 
wpierw słuchać”107! 

Summary

My brief history of ancient philosophy (III)

The purpose of this text was a presentation of the views of Aristotle’s ethics 
and his concept the highest good and happiness, and also of the ideal of the 
life: devoted to contemplation as well as perfect morally. These views were 
presented against a background of the philosopher’s considerations in the 
area first philosophy, with particular attention paid to the role of Nous-Theos, 
and concept of man in his biological and social determinants.

106 Tenże, Polityka, 1337a.
107 Tamże, 1333a.

Dobrochna Dembińska – absolwentka studiów historycznych i filozo-
ficznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tam uzyskała stopień doktora, 
doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Przedmiot jej zainteresowań 
stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozofii, 
nurt platonizmu i neoplatonizmu oraz czasy spotkania filozofii greckiej 
z myślą chrześcijańską.
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Es interesante desmenuzar, a partir del análisis de esta cita, la propuesta 
antropológica tertulianea. Como ya hemos anotado, para que se pueda dar la 
metemsomatosis, el cuerpo en el que alma se reencarna debe ser igual en todo 
al cuerpo anterior y esto no se cumple en ningún ser humano, pues aunque 
existan algunas semejanzas siempre habrá algo que cambie. Las almas de los 
seres humanos no pueden ser transferidas a las bestias según lo expone Tertu-
liano2. Esto implicaría un salto cualitativa y cuantitativamente inferior.

Los filósofos presocráticos afirmaban que en las cosas se encuentran los 
cuatro elementos constitutivos de todo, es decir, la tierra, el agua, el fuego y el 
aire. Así por ejemplo, para Tales el arché era el agua3, para Anaxímenes el ar-
ché era el aire4, para Heráclito el arché era el fuego5, y para Empédocles el ar-
ché son los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire6. Otros filósofos, como 
Pitágoras, afirmaban que el constitutivo principal era el número7. Según Ter-
1 Pierwsza część artykułu ukazała się w poprzednim numerze „Studiów Redemptorystowskich” 12 

(2014), s. 77–113 (przyp. red.).
2 An. 32, 2b [CCL II, 830]: «Dicimus animam humanam nullo modo in bestias posse transferri, 

etiamsi secundum philosophos ex elementiciis substantiis censetur».
3 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 63–66.
4 Cf. Ibid., 119–120.
5 Cf. Ibid., 428–443
6 Cf. W.K.C. Guthrie, Historia de la filosofía griega II. La tradición presocrática desde Parménides 

a Demócrito (Madrid ¹1986, reimpr. 1993) 149–158.
7 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I.
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tuliano esto es contradictorio puesto que hay animales que no pueden habitar 
en el fuego, o en la humedad, o en el aire8 y así, enumera varios ejemplos para 
mostrar que el alma humana no puede generarse de ninguno de estos elemen-
tos tan contradictorios entre sí9. El mismo africano, al inicio de su exposición 
en An., ha dejado claro que el alma es creación de Dios10, y más adelante deja 
clara su doctrina del traducianismo materialista11, según la cual el alma, que 
tiene su origen en Dios, se trasmite de padres a hijos siendo inseminada en el 
útero juntamente con la carne12.

Un alma humana, sometida a las leyes de la naturaleza en un espacio te-
rrestre, no puede dar un salto para cambiar a un espacio aéreo, en contra las 
mismas leyes de la naturaleza. Es el caso de un cuerpo f ísico que habita some-
tido a la tierra. No es posible que pueda convertirse en un ave, dando un salto 
para estar sometido a las leyes del espacio aéreo13.

Tertuliano afirma que cada cuerpo y cada alma tienen su propio límite de 
medidas f ísicas y de espacio. Según esto, un alma y un cuerpo grandes de-
berían pasar a otro cuerpo y alma con las mismas dimensiones, y no es posi-
ble que un alma grande pase a un cuerpo pequeño o viceversa. Un animal tan 
pequeño como un mosquito no puede pasar a un cuerpo tan grande como 
el de una persona, pues esto contradice las leyes de la naturaleza14. Para que 
exista la metemsomatosis, se tendría que dar en cuerpos de iguales caracte-
8 An. 32, 3a [CCL II, 830]: «Siue enim ignis anima, siue aqua, siue sanguis, siue spiritus, siue aer, siue 

lumen, recogitare debemus contraria quaeque singulis speciebus animalia».
9 An. 32, 4b [CCL II, 830]: «Contendo enim ex quacumque substantia supra dicta constitisset humana 

anima, non potuisse eam in tam contraria unicuique substantiae animalia reformari et censum eis 
de sua translatione conferre, a quibus excludi ac respui magis haberet quam admitti et capi nomine 
huius primae contrarietatis, quae substantiui status diuersitatem committit, tunc et reliquae per 
consequentem ordinem cuiusque naturae».

10 An. 9, 7b [CCL II, 793]: «Recogita enim, cum deus flasset in faciem homini flatum uitae, et factus 
esset homo in animam uiuam, totus utique, per faciem statim flatum illum in interiora transmissum 
et per uniuersa corporis spatia diffusum simulque diuina aspiratione densatum omni intus linea 
expressum esse, quam densatus impleuerat, et uelut in forma gelasse».

11 An. 36, 1–2 [CCL II, 838]: «Constitueramus animam in ipso et ex ipso seri homine et unum esse 
a primordio semen, sicut et carnis, in totum generis examen, propter aemulas scilicet opiniones 
philosophorum et haereticorum et illum sermonem Platonis ueternosum. Nunc ordinem 
sequentium exinde tractatuum teximus. Anima in utero seminata pariter cum carne pariter cum 
ipsa sortitur et sexum, ita pariter, ut in causa sexus neutra substantia teneatur». 

12 La doctrina del traducianismo puede presentarse de dos modos: el materialista que afirma que 
el alma se contiene en el semen corporal y el espiritualista o generacionista que enseña que en la 
generación corporal esta la transfusión del alma de los padres o una potencia del alma creadora 
recibida de Dios. Al respecto, podemos ver López Montero, Totius hominis salus, 269–271. 

13 An. 32, 6a [CCL II, 830]: «Quomodo igitur illa anima quae terris inhaerebat, nullius sublimitatis, 
nullius profunditatis intrepida, ascensu etiam scalarum fatigabilis, submersu etiam piscinarum 
strangulabilis, aeri postea insultabit in aquila aut mari postea desultabit in anguilla?».

14 An. 32, 6b [CCL II, 831]: «Necesse est enim et corpus omne anima compleri et animam omnem 
corpore obduci. Quomodo ergo anima hominis complebit elephantum? Quomodo item obducetur 
in culice? Si tantum extendetur aut contrahetur, profecto periclitabitur».

rísticas incluyendo las mismas cualidades de género y vida, sometidos a las 
mismas leyes de la naturaleza. Por eso Tertuliano concluye su refutación di-
ciendo quela metemsomatosis es imposible15.

Tertuliano propone un argumento tomado de la filosof ía, según el cual 
la sustancia no puede ser compartida. Así, la sustancia del hombre es del hom-
bre y no del animal, y viceversa; por lo que un alma no puede tomar una sus-
tancia opuesta a la suya. Una cosa es la sustancia y otra cosa es la naturaleza 
de esa sustancia. Un ejemplo de la naturaleza de la sustancia lo encontramos 
en el hombre, que en su naturaleza puede tener algunas características seme-
jantes a las de la naturaleza animal; aunque haya semejanzas en la naturaleza 
humana y la animal, la sustancia será distinta para ambos. Pueden concordar 
cosas de la naturaleza, pero nunca concordarán cosas de la sustancia16.

Tertuliano toma también argumentos de la Revelación y recuerda que Dios 
trata de distinto modo al hombre y al animal17.

Argumenta nuestro autor también con que el ser humano siempre tiende 
a buscar la perfección. Esto no se daría si el hombre fuera sometido a habitar 
en un animal, ya que el hombre quedaría aminorado18.

También aparecen motivos morales, especialmente el juicio preparado 
para el hombre. Según los criterios de la reencarnación, serían injustos. Un 
humano que vivió con integridad y luego se reencarna en un animal perdería 
los méritos de la vida anterior y estaría sometido a un juicio injusto19. En este 

15 An. 32, 7 [CCL II, 831]: «Et ideo adicio: si nulla ratione capax est huiusmodi translationis in animalia 
nec modulis corporum nec ceteris naturae suae legibus adaequantia, numquid ergo demutabitur 
secundum qualitates generum et uitam eorum contrariam humanae uitae, facta et ipsa contraria 
humanae per demutationem? Enimuero si demutationem capit amittens quod fuit, non erit 
quae fuit; et si quae fuit non erit, soluta est metensomatosis, non adscribenda scilicet ei animae 
quae, si demutabitur, non erit. Illius enim metensomatosis dicetur quaecumque eam in suo statu 
permanendo pateretur».

16 An. 32, 9 [CCL II, 831–832]: «Suscipe exemplum. Substantia est lapis, ferrum; duritia lapidis et ferri 
natura substantiae est. Duritia communicat, substantia discordat. Mollitia lanae, mollitia plumae: 
pariant naturalia earum, substantiua non pariant. Sic et, si saeua bestia uel proba uocetur homo, 
sed non eadem anima: nam et tunc naturae similitudo notatur, cum substantiae dissimilitudo 
conspicitur. Ipsum enim quod hominem similem bestiae iudicas, confiteris animam non eandem, 
similem dicendo, non ipsam».

17 An. 32, 10 [CCL II, 832]: «Sic et diuina pronuntiatio sapit, pecudibus adaequans hominem natura, 
non substantia. Ceterum nec deus hominem hoc modo notasset et ipse, si pecudem de substantia 
nosset». Esta diferencia entre la cualidad humana y la del resto de criaturas también la ve Tertuliano 
en la misma Creación. Cf. Marc. II, 4, 4. Véase López Montero, Totius hominis salus, 115–120.

18 An. 33, 1 [CCL II, 832]: «Etiam cum iudicii nomine uindicatur hoc dogma, quod animae humanae 
pro uita et meritis genera animalium sortiantur, iugulandae quaeque in occisoriis et subigendae 
quaeque in famulatoriis et fatigandae in operariis et foedandae in immundis, perinde honorandae et 
diligendae et curandae et appetendae in speciosissimis et probissimis et utilissimis et delicatissimis, 
et hic dicam: si demutantur, non ipsae dispungentur quae merebuntur».

19 An. 33, 2 [CCL II, 832]: «Euacuabitur ratio iudicii, si meritorum deerit sensus. Deerit autem sensus 
meritorum, si status uerterit animarum».
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argumento cita los ejemplos de Homero y Pitágoras, a los que más adelante 
nos referiremos. Pero el juicio de Dios es distinto del juicio humano, ya que 
en el juicio final Dios devolverá las almas a los cuerpos en aquel día que sólo 
el Padre conoce20.

2.5.6. An. 32, 4
Dentro de esta misma obra, y un poco más adelante, Tertuliano presenta 

otro argumento contra Pitágoras. Esta vez en cuanto a la creación y al origen 
del alma humana:

Ceterum si et atomos Epicuri tenerem et numeros Pythagorae uiderem et 
ideas Platonis offenderem et entelechias Aristotelis occuparem, inuenirem fors 
his quoque speciebus animalia quae nomine contrarietatis opponerem. Con-
tendo enim ex quacumque substantia supra dicta constitisset humana anima, 
non potuisse eam in tam contraria unicuique substantiae animalia reformari 
et censum eis de sua translatione conferre, a quibus excludi ac respui magis 
haberet quam admitti et capi nomine huius primae contrarietatis, quae sub-
stantiui status diuersitatem committit, tunc et reliquae per consequentem or-
dinem cuiusque naturae21. 

[Por lo demás, si tomara los átomos de Epicuro y viera los números de Pi-
tágoras, y me topara con las ideas de Platón, y me ocupara de las entelequias 
de Aristóteles, hallaría quizá también seres animados de estas especies que 
podría oponer en razón a sus elementos divergentes. Discrepo, pues, en que 
a partir de cualquier sustancia antedicha se creara el alma humana: no hubi-
era podido renacer en entes dotados de alma tan opuestos a cada sustancia, 
ni darles el origen de su propia alteración a ésos de los que más bien debería 
quedar excluida y rechazada más que admitida y tomada en cuenta a causa de 
esta primera divergencia que entraña una diversidad en su estado sustancial, y, 
por extensión, entonces también en las demás sustancias, cualquiera que sea 
su naturaleza22].

En cuanto a la antropología, el filósofo de Samos afirma que el alma huma-
na tiene su comienzo en los números23, pues según él, nada de lo que existe 
puede tener su origen fuera del número. Nuestro autor retoma esta dato para 
refutar a Pitágoras y más adelante reitera que el alma tiene su origen en el so-
plo de Dios: Ceterum et ipsam dei afflatus animasset, si non ut carnis, ita et 

20 An. 33, 11 [CCL II, 832]: «Deus itaque iudicabit plenius, quia extremius, per sententiam aeternam 
tam supplicii quam refrigerii nec in bestias, sed in sua corpora reuertentibus animabus, et hoc semel 
et in eum diem quem solus pater nouit, ut pendula expectatione sollicitudo fidei probetur, semper 
diem obseruans, dum semper ignorat, cotidie timens, quod cotidie sperat».

21 An. 32, 4 [CCL II, 830].
22 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 117–118.
23 Para los pitagóricos, los números y los elementos de los números son los principios de todas las 

cosas. Al respecto de esto podemos ver la explicación que nos ofrece Reale, Historia de la filosofía, 
56–57.

animae ex Adam tradux fuisset in femina24. Anteriormente había dejado bien 
claro cuál es el origen del alma, cuando, refiriéndose al momento de la crea-
ción, dice factus esset homo in animam uiuam25.Aunque nuestra investigación 
no está dedicada al análisis de la antropología de Tertuliano, es bueno tener en 
cuenta lo que afirma el africano sobre la transmisión del alma, cuando en esta 
misma obra dice anima in utero seminata pariter cum carne26, afirmando con 
ello la doctrina del traducianismo27.

Lo importante, pues, es el desacuerdo que existe entre la antropología de 
Tertuliano y la antropología pitagórica. Los números de Pitágoras no son en 
ningún momento el origen del alma, que según Tertuliano queda explicada 
por el creacionismo.

2.5.7. An. 33, 6
Al hablar del juicio al que se debe someter el alma, Tertuliano habla del jui-

cio que hace el hombre, que no casa con el juicio divino. Descalifica la muerte 
del homicida por tratarse de un crimen causado por la venganza. Este tipo de 
juicios no toma en cuenta la pedagogía de Dios a la hora de juzgar al hombre. 
En este contexto habla de la muerte de Pitágoras: 

Tanta est apud homines homicidii uindicta quanta ipsa quae uindicatur 
natura. Quis non praeferat saeculi iustitiam, quam et apostolus non frustra 
gladio armatam contestatur, quae pro homine saeuiendo religiosa est? Si ce-
terorum quoque scelerum mercedem cogitemus, patibula et uiuicomburia et 
culleos et uncos et scopulos, cui non expediat apud Pythagoran et Empedoclen 
sententiam pati?28 

[Tan grande es la venganza de los hombres por causa del homicidio como 
la misma naturaleza lo reclama. ¿Quién no preferiría la justicia de este siglo, 
que el apóstol, no en vano, muestra armada con espada, la cual por haberse 
mostrado cruel en favor del hombre es venerable? Si meditamos también el 
pago de los restantes delitos: patíbulos, calderas, odres, ganchos, escollos,  
¿a quién no le parecerá mejor padecer la condena de Pitágoras y Empédocles?29].

Nuestro autor hace referencia a los sentimientos de venganza que se ge-
neran en los seres humanos. En su exposición el africano cita al apóstol San 
Pablo en su carta a los Romanos30, cuando habla del que obra el mal y se ve 

24 Cf. An. 36, 4 [CCL II, 839].
25 Cf. An. 9, 6–7 [CCL II, 793].
26 Cf. An. 36, 2 [CCL II, 838].
27 Sobre la doctrina del traducianismo podemos ver la nota 176 de nuestra investigación.
28 An. 33, 6 [CCL II, 833].
29 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 122.
30 Al parecer se refiere al apóstol San Pablo en Rm 13, 4b: Pero si haces el mal, teme, pues no en vano 

lleva la espada, pues es ministro de Dios, castigador que pone penas al que obra mal. 
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sometido al juicio de este mundo. Elige esta cita porque le sirve para relacio-
nar el castigo que merece aquel que no se somete a la autoridad establecida 
con el suplicio que nace de la muerte que infligen los homicidas.La vengan-
za de los homicidas es mucho peor que el castigo de las autoridades del siglo 
que, en definitiva, han sido establecidas por Dios31.Es aquí cuando se refiere 
a la muerte de Pitágoras. La sentencia que recibió emana de las autoridades 
constituidas y ha de preferirse, por dura que sea, a los castigos provenientes 
de los homicidas.

En este caso, el ministro que ha recibido la autoridad de Dios toma la es-
pada para juzgar. El africano acude a la autoridad de la Sagrada Escritura (Rm 
13, 3–4) y muestra con ello que la humanidad se equivoca cuando establece 
algunos medios para el castigo de los delitos. Si éstos no se pueden de algu-
na manera relacionar con la justicia divina, entonces han de ser reprobables. 
En este sentido, incluso la sentencia que recibieron Pitágoras y Empédocles, 
aun siendo extremadamente dura, es preferible a la venganza que emana de 
un homicidio. Tertuliano, por tanto, quiere mostrar que la justicia humana 
debe otorgarse de acuerdo a la justicia que Dios revela en su Palabra. Por eso 
la muerte del filósofo de Samos, que murió ejecutado por los Turios –afirma-
ción que procede de una tradición legendaria32– debe de preferirse a la ven-
ganza homicida. El cartaginés interroga a los interlocutores sobre la muerte 
que ha tenido Pitágoras33 y deja claro que es erróneo el proceder del hombre 
que impone castigos injustos. Nuestro autor usa el dato de la muerte de Pitá-
goras, que de alguna manera dimana de la autoridad, para excluir la muerte 
y los castigos que nacen de una venganza sin sentido: cui non expediat apud 
Pythagoran et Empedoclen sententiam pati?

Nos encontramos, así, ante una alusión que sirve para rechazar la muerte 
que nace de la venganza. La cita paulina corrobora el principio de autoridad, 
que es divino y, por tanto, invalida todo aquello que se separe de ello. Por tan-
to, incluso la sententia que se aplicó a Pitágoras es preferible a una injusticia 
apoyada en la venganza.

2.5.8. An. 34, 1
Tertuliano, al avanzar en su exposición, explica cómo procede la justicia 

divina en el día del juicio universal, por eso afirma que Deus itaque iudica-
31 Cf. Rm 13, 1.
32 Cf. Diog. Laert. VIII, 39–41, ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 432–433. Aquí encontramos 

algunos datos sobre la posible muerte que tuvo Pitágoras. Es importante recordar que hay varias 
versiones sobre la muerte del filósofo de Samos, pero no tenemos seguridad cuál de ellas sea la 
auténtica. El africano se sirve de estos datos para condenar el homicidio.

33 Apol. 46, 13 [CCL I, 162]: «Si de modestia certem, ecce Pythagoras apud Thurios, Zenon apud 
Prienenses tyrannidem adfectant: Christianus vero nec aedilitatem».

bit plenius34, pues Dios obrará de un modo muy diverso a un mero juicio hu-
mano. Este juicio se dará cuando Dios devuelva las almas a los cuerpos, y no 
a los animales como pretende la reencarnación. Por eso, condena la doctrina 
de la metempsicosis y la relaciona al mismo tiempo con la herejía y la locura:

Nulla quidem in hodiernum dementiae huiusmodi sententia erupit sub 
nomine haeretico, quae humanas animas refingat in bestias, sed necessarie 
hanc quoque speciem intulimus et exclusimus ut superioribus cohaerentem, 
quo perinde in pauo retunderetur Homerus sicut in Pythagora Euphorbus 
atque ita hac etiam metempsychosi siue metensomatosi repercussa illa rursus 
caederetur quae aliquid haereticis sumministrauit35. 

[Ciertamente no ha aparecido hasta el día de hoy ninguna creencia en una 
locura semejante bajo nombre herético que defienda que las almas humanas 
se rehagan en bestias, sin embargo, hemos abordado también este tema como 
algo necesario, y lo hemos desechado como vinculado a las teorías precedentes 
a fin de recusar el que Homero se transformara en pavo así como Euforbo en 
Pitágoras, y del mismo modo eliminar, rechazada, no sólo esta metempsicosis, 
sino también aquella metemsomatosis que suministró algún que otro argu-
mento a los herejes36].

De nuevo Tertuliano rechaza la doctrina de la reencarnación y esta vez la 
considera una locura sin razón de ser (dementia), ya que no tiene sentido que 
un alma pase desde un ser humano a un animal irracional. El africano cita dos 
casos de lo que equivocadamente pudo asegurarse como reencarnación; por 
un lado cita a Homero como ejemplo de metemsomatosis y por otro a Pitágo-
ras como ejemplo de metempsicosis. De Homero se afirmaba que se había re-
encarnado en un pavo real. Tertuliano antes había citado a Ennio37, que en el 
fragmento 7 del libro I de los Annales hace referencia a este suceso38. Nuestro 
autor demuestra así un profundo conocimiento del trasfondo poético y filo-
sófico, que utiliza sin duda en la elaboración de su teología. Aquí el cartaginés 
deja claro que no se puede aceptar la doctrina herética de la reencarnación, 
pues en el caso de Homero su poesía quedaría desvirtuada39. 

El otro caso se refiere al filósofo de Samos, que pretendió haber estado re-
encarnado en Euforbo. Tertuliano, en fin, descarta la posibilidad de la me-

34 An. 33, 11 [CCL II, 834–835].
35 Ibid., 34, 1 [CCL II, 835].
36 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 124.
37 An. 33, 8 [CCL II, 834]: «Pauum se meminit Homerus Ennio somniante; sed poetis nec uigilantibus 

credam. Et si pulcherrimus pauus et quo uelit colore cultissimus, sed tacent pennae, sed displicet 
uox, et poetae nihil aliud quam cantare malunt. Damnatus est igitur Homerus in pauum, non 
honoratus. Plus de saeculi remuneratione gaudebit, pater habitus liberalium disciplinarum, ut malit 
famae suae ornamenta quam caudae».

38 Cf. también López Montero, “Las referencias a Homero en Tertuliano”, 146, n. 40.
39 Cf. Ibid., 146–147.
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tempsicosis y de la metemsomatosis a las que considera herejías40. Pitágoras 
es, por tanto, nuevamente rechazado.

2.5.9. An. 35, 5
El autor que nos ocupa prosigue en su exposición y de modo irónico refu-

ta a Pitágoras llamándolo hereje:

Spero huiusmodi haereticos Heliae quoque inuadere exemplum, tamquam 
in Iohanne sic repraesentati, ut metempsychosi patrocinetur pronuntiatio 
domini: Helias iam uenit, et non cognouerunt eum, et alibi: et si uultis audire, 
hic est Helias, qui uenturus est. Numquid ergo et Iudaei ex opinione Pytha-
gorica consulebant Iohannem: tu es Helias? et non ex praedicatione diuina: et 
ecce mittam uobis Helian Thesbiten?41 

[Me imagino que de este modo también los herejes se apoderan del ejem-
plo de Elías, al igual que si estuviera representado en Juan como si fuera una 
afirmación del Señor que saliera en defensa de la metempsicosis: Elías ya vino  
y no le conocieron, y en otro lugar: y si quieres oír, éste es Elías el que ha de venir. 
¿Acaso consultaban los judíos también a Juan acerca de la opinión pitagórica 
(¿Eres tú Elías?), y no de la predicación divina: y os enviaré a vosotros a Elías 
tisbita?42].

El africano continúa con sus argumentos en contra de los pitagóricos;  
y esta vez acude a la Escritura para presentar un ejemplo de lo que equivo-
cadamente se podría interpretar como un caso de reencarnación del profeta 
Elías. Para ello utiliza cuatro referencias bíblicas, así: a) la primera cita bíblica 
se presenta en el diálogo inmediatamente después de la transfiguración. Allí 
Jesús hace referencia al pueblo que no reconoció a Elías: Helias iam uenit, et 
non cognouerunt eum43. Esta cita la usa el africano porque podría pensarse 
que el pueblo no reconoció a Elías por una posible metempsicosis, pero no se 
trata de que Elías haya cambiado o se haya reencarnado y por eso el pueblo no 
lo pueda reconocer. Esto sería lo que pudieran pensar quienes, como los pita-
góricos, afirman la reencarnación. El verdadero contexto del pasaje bíblico se 
refiere a la falta de sensibilidad del pueblo que no obedeció el mensaje profé-
tico de Elías que predicaba la conversión; b) la segunda cita bíblica hace refe-
rencia al momento donde Jesús hablando con sus discípulos, identifica a Juan 

40 En los puntos 2.5.4 y 2.5.5 hemos comentado el caso de Euforbo reencarnado en Pitágoras. También 
podemos ver la explicación siguiente donde nos hemos detenido ampliamente a comentar la 
refutación de la doctrina de la metempsicosis.

41 An. 35, 5 [CCL II, 837–838].
42 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 128.
43 Cf. Mt 17, 12: Pero os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que 

quisieron.

Bautista con Elías: et si uultis audire, hic est Helias, qui uenturus est44. Quie-
nes pretenden afirmar la reencarnación podrían pensar que Jesús señala un 
caso en el que Elías se reencarna en Juan Bautista, pero no es así. Jesús habla 
en sentido metafórico para decir que Juan Bautista, con su mensaje profético, 
es un hombre auténtico y que posee la misma autoridad que Elías y, sin em-
bargo, el pueblo no quiere escuchar su invitación a la conversión; c) la tercera 
cita bíblica se refiere al testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos le en-
viaron una embajada de sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntar-
le tu es Helias 45. Los pitagóricos podrían pensar que Elías se ha reencarnado  
y ahora es Juan Bautista, pero aquí la cita bíblica habla de la creencia que hay 
en el pueblo de que antes de la venida del Mesías debe venir el profeta Elías46, 
por eso ante la posible confusión el profeta responde claramente que él no es 
Elías y así debe quedarle claro a los pitagóricos que el Bautista no es una reen-
carnación de Elías; d) la cuarta cita bíblica hace referencia al profeta Malaquías 
sobre el envío del profeta cuando dice et ecce mittam uobis Helian Thesbiten47. 
Esta era la expectación mesiánica de que antes del Mesías debía venir Elías. 
Entre esta cita y la anterior del Evangelio de Juan, hay una especial conexión48. 
Tertuliano usa estas citas de la Sagrada Escritura porque son éstas y no otras, 
las que le dan la posibilidad para descartar cualquier mala interpretación que 
puedan hacer los herejes. Así, el africano refuta a los pitagóricos descartan-
do la posibilidad de que les sirvan como posible apoyo para la reencarnación 
y afirma que estas citas bíblicas se refieren al cumplimiento de la plenitud 
profética49. Esto nos muestra que el recurso a la Escritura le da autoridad 
a Tertuliano para mostrar que la doctrina de la reencarnación no tiene ningún 
fundamento, ni en la razón, ni en la realidad, ni en la Revelación. En este caso 
el africano ha citado a los pitagóricos de modo muy distinto a las referencias 
anteriores, pues no lo hace a través de una cita de ellos. Lo que hace es imagi-

44 Cf. Ibid., 11, 14: Y si queréis admitir, él es Elías, que está para venir. El que tenga oídos que oiga.
45 Cf. Jn 1, 21: Y le preguntaron: “Entonces tú, ¿qué? ¿eres Elías?” 
46 Cf. C.K. Barret, El Evangelio según San Juan (Madrid, 2003) 260; R. Schnackenburg, El Evangelio 

según San Juan I (Barcelona, 1980) 316.
47 Cf. Ml 3, 23: He aquí que yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahveh grande  

y terrible.
48 Cf. Barret, El Evangelio según San Juan, 260; Schnackenburg, El Evangelio según San Juan I, 316.
49 Acerca del cumplimiento profético de Elías podemos ver An. 35, 6 [CCL II, 838]: «Sed enim 

metempsychosis illorum reuocatio est animae iam pridem morte functae et in aliud corpus iteratae, 
Helias autem non ex decessione uitae, sed ex translatione uenturus est, nec corpori restituendus, 
de quo non est exemptus, sed mundo reddendus, de quo est translatus, non ex postliminio uitae, 
sed ex supplemento prophetiae, idem et ipse, et sui nominis et sui hominis. Sed quomodo Helias 
Johannes? Habes angeli uocem: et ipse, inquit, praecedet coram populo in uirtute et in spiritu Heliae, 
non in anima eius nec in carne. Hae enim substantiae sui cuiusque sunt hominis, spiritus uero et 
uirtus extrinsecus conferuntur ex dei gratia; ita et transferri in alteram possunt ex dei uoluntate, ut 
factum est retro de Mosei spiritu».
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nar que los pitagóricos pudieran tomar argumentos de la Escritura para afir-
mar su doctrina, así el africano se adelanta a descartar cualquier posibilidad 
de que se afirme esta herejía desde los datos de la Revelación.

2.5.10. An. 48, 3
Una vez refutada la doctrina de la reencarnación, el africano avanza en su 

exposición y más adelante toca el tema de la interpretación de los sueños en 
su relación con el alma y allí también refuta la opinión pitagórica:

Nam quod et de cibis distinguendis uel derogandis nunc praesumptio nunc 
superstitio disciplinam somniis praescribit, examinandum est: superstitio, ut cum 
apud oracula incubaturis ieiunium indicitur, ut castimoniam inducat, praesump-
tio, ut cum Pythagorici ob hanc quoque speciem fabam respuunt onerosum et 
inflatui pabulum. Atquin trina illa cum Daniele fraternitas legumine solo contenti, 
ne regiis ferculis contaminarentur, praeter sapientiam reliquam somniorum prae-
cipue gratiam a deo redemerunt et impetrandorum et disserendorum50. 

[En efecto, también en cuanto a lo de seleccionar y abstenerse de alimentos, 
ya sea prejuicio, ya superstición, prescribe una norma para los sueños, y ha de 
ser examinado: superstición como cuando en los oráculos de la incubación se 
prescribe el ayuno, de modo que induzca a la castidad, prejuicio como cuando 
igualmente los pitagóricos por esta razón rechazan las habas como alimento 
pesado para el flato. Más aquellos tres amigos, juntamente con Daniel, conten-
tos tan sólo con las legumbres con miras a no contaminarse con los alimentos 
regios, aparte de otras habilidades, recibieron principalmente de parte de Dios 
el don de tener e interpretar sueños51].

Nuevamente recuerda el tema de la dieta alimenticia y el rechazo de las ha-
bas que hacían los pitagóricos para evitar el dolor abdominal. Este caso le sir-
ve para refutar la norma que daban estos filósofos respecto a la interpretación 
de los sueños52, ya que se basan en un mero prejuicio (praesumptio). Un caso 
muy distinto es la dieta vegetariana del profeta Daniel que, junto con los tres 
jóvenes Ananías, Azarías y Misael, se abstuvieron de comer alimentos53, para 
no contaminarse y poder agradar a Dios, y como regalo recibieron el don de 
interpretar los sueños del rey54. 

50 An. 48, 3 [CCL II, 854].
51 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 152.
52 Porfirio cuenta que Pitágoras aconsejaba mantenerse preocupado a la hora de irse a dormir o al 

despertar del sueño; esto consistía en una revisión de los actos del día. Para tal caso, podemos ver 
Periago Lorente (ed.), Porfirio, Vida de Pitágoras, 47.

53 Cf. Dn 1, 11–12: Dijo entonces Daniel al inspector que el jefe de los eunucos pusiera al frente de 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Por favor, haz la prueba con tus siervos diez días y que nos den 
legumbres a comer y agua a beber.

54 Cf. Dn 2, 26–49. Cita referente al sueño de Nabucodonosor y la interpretación que hace Daniel.

En este caso Tertuliano usa el recurso a esta cita bíblica del profeta Daniel 
para apoyarse en la Revelación y mostrar el error de las normas pitagóricas. 
El cartaginés se apoya en la Sagrada Escritura para la refutación de las here-
jías, pues ya antes había afirmado: communes sententias ab argumentationi-
bus philosophorum liberare et communes argumentationes a sententiis eorum 
separare, reuocando quaestiones ad dei litteras55. En cuanto a la norma de los 
pitagóricos para evitar el flatus, es muy probable que nuestro autor se haya 
apoyado en la doxograf ía. El africano aclara que los sueños pueden tener su 
origen por causas diversas. Unas veces los sueños se pueden originar por ini-
ciativa de Dios, en otras ocasiones los sueños pueden provenir del demonio, 
en otros casos pueden provenir del alma misma, y en otras circunstancias los 
sueños pueden ser causados por el éxtasis56. 

En todo caso, nuevamente Pitágoras recibe una caracterización negativa. 
Su prescripción de comer habas no es más que una praesumptio, del mismo 
modo que es superstitio el ayuno en los oráculos paganos. En nada se debe de 
comparar estas acciones a las acaecidas en el libro de Daniel. El ayuno de los 
tres jóvenes agradó al Señor y, por eso, se les concedió el don onírico. Nada 
que ver con el ayuno o renuncia de los paganos, basado en supersticiones  
y prejuicios.

2.5.11. An. 54, 1–3
Tertuliano, después de aclarar tema de los sueños, se detiene en hablar de 

la inmortalidad del alma:

Quo igitur deducetur anima, iam hinc reddimus. Omnes ferme philos-
ophi, qui immortalitatem animae, qualiterqualiter uolunt, tamen uindicant, ut 
Pythagoras, ut Empedocles, ut Plato, quique aliquod illi tempus indulgent ab 
excessu usque in conflagrationem uniuersitatis, ut Stoici, suas solas, id est sa-
pientium, animas in supernis mansionibus collocant57. 

[Así pues, volvemos a considerar aquí adónde se encamina el alma. Poco 
más o menos todos los filósofos sostienen siempre la inmortalidad del alma 
del modo que les parece como Pitágoras, Empédocles o Platón, y quienes con-
ceden un tiempo desde su salida hasta la conflagración del universo, como los 
estoicos, que colocan sus almas solas, esto es, las de los sabios, en las man-
siones superiores58].

55 Cf. An. 2, 5 [CCL II, 784].
56 Cf. An. 47, 2 [CCL II, 853].
57 Ibid., 54, 1 [CCL II, 863].
58 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 163.
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En la Antigüedad, algunos filósofos sostuvieron la doctrina de la confla-
gración universal y de la inmortalidad del alma59, tal como lo aseguraba Pitá-
goras60. Aquí, Tertuliano alude a esta enseñanza de la conflagración universal  
y a la inmortalidad del alma para manifestar puntos de coincidencia con es-
tos autores que así pensaban61. Y por eso prosigue mostrando su admiración  
y simpatía con los filósofos en este punto concreto cuando dice:

Quos quidem miror, quod imprudentes animas circa terram prosternant, 
cum illas a sapientibus multo superioribus erudiri affirment62. 

[Yo, ciertamente siento admiración de ellos, pues relegan las almas que 
carecen de sabiduría alrededor de la tierra cuando afirman que aquellas son 
enseñadas por las almas sabias que se encuentran en regiones mucho más sub-
limes63].

Es un ejemplo bien claro que reafirma nuestro argumento sobre la liber-
tad que posee Tertuliano con respecto a los filósofos, pues unas veces lo ve-
mos refutándolos y otras, como aquí, lo vemos apoyando y retomando lo que 
cree que es acertado. Esto nos demuestra que el africano no desprecia la fi-
losof ía de por sí, y nos reafirma que no se pueden generalizar puntos de vis-
ta que no tengan en cuenta cada caso concreto. Pitágoras, en la medida que 
afirma la inmortalidad del alma, es considerado como punto de apoyo para la 
doctrina tertulianea.

2.5.12. Conclusiones sobre las citas de Pitágoras en An.
Al concluir este amplio recorrido por el de Anima y después haber expues-

to las referencias a Pitágoras y a su doctrina, nos parece importante recapitu-
lar algunas cosas, aun a riesgo de ser quizá repetitivos.

Nuestro autor reconoce que en los filósofos y, por tanto, en Pitágoras tam-
bién se encuentra alguna parte de la verdad. Por eso reafirma la doctrina pi-
tagórica en lo que a su juicio considera como verdadero, retomándola para la 
elaboración de su pensamiento teológico. Tal es el caso de la autoridad que re-
cibe Pitágoras como maestro, que es considerada como argumento a favor de 
59 Así por ejemplo, al parecer Heráclito sostenía la doctrina de la conflagración universal, aunque 

algunos lo ponen en duda. Cf. Copleston, Historia I, 56–57. Esta misma doctrina también era 
sostenida por los estoicos. Así lo podemos ver en ibid., 387–388.

60 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía griega I, 292.
61 Es curioso observar que Tertuliano parece ser partidario de la conflagración antes que de la 

recapitulación. Así parece sugerirse en esta cita y así parece hablar en Marc. III, 24, 6 [CCL I, 542]: 
«Tunc, et mundi destructione et iudicii conflagratione commissa, demutati in atomo in angelicam 
substantiam, scilicet per illud incorruptelae superindumentum, transferemur in caeleste regnum, 
de quo nunc sic ideo retractatur». Cf. López Montero, Totius hominis salus, 466–468.

62 An. 54, 3 [CCL II, 861].
63 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 153–154.

la autoridad de la Sagrada Escritura para la Iglesia (An. 2, 3); la sentencia de 
“espada” que recibió Pitágoras por parte de los Tirios, que coincide con el con-
tenido de Rm 13, 3–4 (An. 33, 6); y, por supuesto, la afirmación pitagórica de 
la inmortalidad del alma, tan querida por el cartaginés (An. 54, 1–3). 

Tertuliano, así, demuestra un amplio conocimiento de la vida y de la doc-
trina pitagórica. Aunque las conozca muy probablemente por medio de doxó-
grafos, demuestra seguridad a la hora de usar los datos.

Refuta totalmente, a su vez, la doctrina de la metempsicosis y de la metem-
somatosis y muestra lo absurdo de ellas, invalidando la reencarnación y recha-
zando la transmigración de las almas (An. 28, 1–2a; 28, 2b; 28, 3–5; 31, 3–6; 34, 
1; 35, 5). Usa datos de la Sagrada Escritura para dar apoyo a su enseñanza y deja 
sin fundamento toda concepción errónea de la doctrina pitagórica. Ironiza y ri-
diculiza al filósofo de Samos en lo que a su juicio considera incorrecto, mostran-
do argumentos serios y demostrables que invalidan a los herejes.

Habla ampliamente del alma en cuanto a su origen, concepción y destino, 
mostrando que es una creación de Dios y descartando todo error filosófico 
que la considere a partir de una concepción material (por ejemplo, de los nú-
meros). Es curioso observar que discrepa totalmente con Pitágoras en cuan-
to al origen del alma (An. 32, 4), pero coincide con él alabando su postura en 
el destino de la misma, que es inmortal (An. 48, 3). En definitiva, demuestra 
libertad y autonomía para usar lo que considera correcto, así como una gran 
seguridad para rechazar lo incorrecto de Pitágoras y su doctrina.

2.6. Citas en Res.
En esta obra Tertuliano se dedica a analizar el hecho de la resurrección 

de los muertos. Toca otros temas como el de la dignidad del hombre creado 
a imagen y semejanza de Dios64, mostrando que en la integridad de cuerpo 
y alma el ser humano está destinado a obtener la salvación. Argumenta que 
Cristo se revistió de la carne y que, por lo tanto, la carne es querida por Dios 
como parte de la condición humana que está destinada a ser salva65. En esta 
obra sólo cita una vez a Pitágoras y lo hace al explicar el destino del alma des-
pués de la muerte.

Plane cum vulgo interdum et sapientes  sententiam suam iungunt. Nihil 
esse post mortem Epicuri schola est: ait et Seneca omnia post mortem finiri, 
etiam ipsam. Satis est autem si non minor sententia Pythagorae, et Empedo-
cles et Platonici, immortalem animam e contrario reclamant, immo adhuc 

64 Sobre este tema, puede verse López Montero, Totius hominis salus, 128–155, con abundante 
bibliografía e id., “El concepto de dignitas en la definición del hombre en Tertuliano”, RET 69/1 
(2009) 125–137.

65 Cf., al respecto, Moreschini, Historia de la literatura cristiana, 183. 
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proxime etiam in corpora remeabilem adfirmant, etsi non in eadem, etsi non 
in humana tantummodo, ut Euphorbus in Pythagoram, ut Homerus in pavum 
recenseantur66. 

[Que no hay nada después de la muerte es doctrina de Epicuro, y Séneca 
afirma que después de la muerte todas las cosas han llegado a su fin, incluy-
endo la muerte misma. Esto basta y no es menos la sentencia de Pitágoras, de 
Empédocles y de los platónicos, que, por el contrario, manifiestan que el alma 
es inmortal, incluso afirman que justo después retorna a los cuerpos, aunque 
no a los mismos, y no sólo a los humanos, como Euforbo que volvió en Pitágo-
ras, o como Homero, que volvió a un pavo real].

En su defensa de la resurrección de los muertos, nuestro autor hace men-
ción de Pitágoras para reafirmar con él la doctrina de la inmortalidad del 
alma, pero no vacila en refutarle el error que comete después, pues en su filo-
sof ía sostiene la doctrina de la reencarnación del alma en otro cuerpo distinto 
del que tuvo antes de la muerte. El cartaginés ya había refutado esta doctri-
na en An. Con el paso del tiempo que mantiene la misma solidez y firmeza de 
sus enseñanzas. 

Nuevamente retoma los dos ejemplos que antes había expuesto en An. Re-
cuerda el caso de Homero, de quien Ennio afirmaba que se había reencarnado 
en un pavo. Tertuliano rechaza toda afirmación de la reencarnación del poeta, 
pues esta sólo se basa en una fábula y, de aceptarse, quedaría rebajada su per-
sonalidad y su poesía se pondría en entredicho67. 

Por otro lado, el africano retoma el caso de Euforbo, del cual Pitágoras de-
cía que se reencarnó en él68. Tal como hemos anotado anteriormente en el 
análisis de An.69,se trataba de un soldado troyano (Euphorbum militarem et 
66 Res. 1, 4–5 [CCL II, 921].
67 Cf. López Montero, “Las referencias a Homero en Tertuliano”, 146–149.
68 Pitágoras demostraba que antes había sido Euforbo, el hijo de Pántoo. Al respecto puede verse, 

Periago Lorente (ed.), Jámblico, Vida de Pitágoras, 58–59.
69 Cf. An. 31, 3–5 [CCL II, 828–829]: «Sed etsi eaedem semper reuoluerentur, licet non corporum 

quoque formas easdem, licet non fatorum quoque sortes easdem, tamen uel ingeniorum et studiorum 
et affectionum pristinas proprietates secum referre deberent, quoniam temere eaedem haberentur 
carentes his per quae eaedem probarentur. Unde scias, inquis, an ita quidem fiat occulte, sed condicio 
miliarii aeui interimat facultatem recensendi, quia ignotae tibi reuertuntur? Atquin scio non ita 
fieri, cum Pythagoran Euphorbum mihi opponis. Ecce enim Euphorbum militarem et bellicam 
animam satis constat uel de ipsa gloria clipeorum consecratorum. Pythagoran uero tam residem 
et inbellem, ut proelia tunc Graeciae uitans Italiae maluerit quietem geometriae et astrologiae et 
musicae deuotus, alienus studio et affectu Euphorbi. Sed et Pyrrhus ille fallendis piscibus agebat, 
Pythagoras contra nec edendis, ut animalibus abstinens. Aethalides autem et Hermotimus fabam 
quoque in pabulis communibus inruerat, Pythagoras uero ne per fabalia quidem transeundum 
discipulis suis tradidit. Quomodo ergo eaedem animae recuperantur, quae nec ingeniis nec institutis 
iam nec uictibus eaedem probabuntur? Iam nunc de tanto Graeciae censu quattuor solae animae 
recensentur. Sed et quid utique de solo Graeciae censu, ut non ex omni gente et ex omni aetate ac 
dignitate, ex omni denique sexu, et metempsychosis et metensomatosis cotidie existant, cur solus 
Pythagoras alium atque alium se recognoscat, non et ego?».

bellicam animam) totalmente distinto de lo que es el filósofo de Samos (uero 
tam residem et inbellem), por eso hace alusión a aquel momento en el que evi-
tó los combates de Grecia y favoreció la paz de Italia. Continúa allí describien-
do las actividades a las que se dedicaba Pitágoras (geometriae et astrologiae et 
musicae deuotus). Se trata de una personalidad muy diferente a la de Euforbo. 
Esta comparación entre Pitágoras y Euforbo le sirve a nuestro autor para re-
futar la reencarnación utilizando pruebas concretas. Es un claro ejemplo de la 
libertad que mueve a Tertuliano para reafirmar lo que le sirve de un filósofo  
y refutar lo que considera incorrecto.

2.7. Citas en Iei. 
Esta obra escrita en la época montanista de nuestro autor muestra su ca-

rácter rigorista, por ejemplo, acerca del ayuno. En contra de los psíquicos, que 
eran aquellos que permanecían en un nivel más bajo de vida cristiana y que, 
por eso, se limitaban a vivir un Cristianismo muy simple, el africano se atre-
ve a interpretar la que considera que es voluntad del Espíritu Paráclito. Ter-
tuliano afirma que el ayuno debe mantenerse para afrontar la persecución  
y el martirio70. En esta obra muestra un duro ataque a la Magna Iglesia por su 
falta de rigor ascético71 y hace algunos reproches sobre la práctica del ayuno.

 
Reprobat etiam illos qui iubeant cibis abstinere, sed de prouidentia spiritus 

sancti, praedamnans iam haereticos perpetuam abstinentiam praecepturos ad 
destruenda et despicienda opera creatoris, quales inueniam apud Marcionem, 
apud Tatianum, apud Iouem, hodiernum de Pythagora haereticum, non apud 
paracletum72. 

[El apóstol reprueba también como intentó de abstenerse de alimentos, 
pero lo hace desde la visión del Espíritu Santo, él precondenó a los herejes que 
preceptuaban abstenerse perpetuamente hasta el punto de destruir y despre-
ciar las obras del Creador, tal como encuentro en Marción, Taciano, o Júpiter, 
el hereje pitagórico de hoy, pero no en la persona del Paráclito].

En un tono rigorista nuestro autor interpreta la enseñanza del apóstol San 
Pablo sobre el ayuno73. El africano hace memoria del ayuno que practican al-
gunos herejes, y entre ellos, cita a Júpiter y lo llama el “hereje pitagórico” de su 
tiempo; así indirectamente refuta a Pitágoras, quien recomendó algunas de es-
tas prácticas a sus discípulos74 y les mandaba abstenerse de consumir algunos 
70 Cf. Moreschini, Historia de la literatura cristiana, 397.
71 Cf. Trevijano, Patrología, 131.
72 Iei 15, 1 [CCL II, 1273].
73 Nuestro autor parece hacer alusión a Rm 14, 2.20: Mientras uno cree poder comer de todo, el débil 

come hortalizas. ¡No destruyas la obra de Dios por una comida! Todo es puro, pero es malo para 
el hombre que come dando escándalo.

74 Algunos autores hablan de las normas dadas por Pitágoras para el consumo de alimentos. Así por 
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alimentos. Nuestro autor explica que no se hace con un sentido sobrenatural 
como los cristianos, sino por causa de sus creencias sobre la reencarnación  
y la transmigración de las almas, tal y como sucede en la prohibición de comer 
habas75. Así pues, en esta cita nos encontramos con otro caso singular don-
de Tertuliano retoma la doctrina de este filósofo, y con el ejemplo de Júpiter 
muestra que es una herejía que se sigue propagando en su tiempo. Nuestro 
autor se sirve de este ejemplo para refutar y combatir esta doctrina pitagórica. 
Se apoya en la Sagrada Escritura e interpreta la carta a los Romanos a la que 
luego hace referencia de modo directo: Atqui ad Romanos scribens uos nunc 
compungit detractatores huius officii76. El uso de la Escritura le da autoridad 
a nuestro autor, pues acude a la Revelación para refutar esta práctica de abste-
nerse de alimentos, no por causa del ayuno como lo hacen los cristianos, sino 
por causa de una herejía como lo es la reencarnación, pues los pitagóricos se 
privaban de algunos alimentos siguiendo la enseñanza de Pitágoras. Esta cita 
de Iei. ha de relacionarse, por tanto, con la de An. 48, 3, que habla de lo mismo.

Conclusiones de las citas de Pitágoras en las obras de Tertuliano

Al concluir este recorrido por los escritos de Tertuliano, hemos tenido 
la oportunidad de analizar veinte citas que aluden directamente a Pitágo-
ras o a su escuela. Entre estas referencias, como ya adelantamos, el africano 
cita once veces a Pitágoras, seis veces a los pitagóricos, en dos citas trata de 
la doctrina pitagórica en general y en otra hace referencia a la interpretación 
de Pitágoras en un tiempo posterior al filósofo. Nos parece que es un núme-
ro considerable de citas y esto nos da a entender que el gran teólogo de Car-
tago conoce la doctrina de estos filósofos y les concede suficiente importancia 
en sus escritos. 

A través de estas citas podemos darnos cuenta del interés que tenía el afri-
cano por la filosof ía de Pitágoras, ya que lo admira como pensador, lo refuta 
en sus errores y lo admite en lo que considera verdadero. Pensamos, por tanto, 
que este conocimiento del filósofo de Samos está presente en la elaboración 
de su discurso teológico. Nuestro autor reconoce que en los filósofos también 
se encuentra alguna parte de la verdad y en algunos casos reafirma la doctri-
na pitagórica en lo que a su juicio considera verdadero, retomándola para la 

ejemplo, Aristóteles informa de que prohibía comer peces, corazón de animales y habas. Aristóxeno 
cuenta que sobre esto no se escribió nada, por lo que admitía que comieran alimentos provenientes de 
seres animados. Estos testimonios los encontramos en Eggers, Los filósofos presocráticos I, 161–162.

75 Cf. Diog. Laert. VIII, 19.24, ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 424–426. Aquí se habla de la 
prohibición de comer habas.

76 Iei 15, 3 [CCL II, 1273].

elaboración de su pensamiento teológico. Aunque sea probable que lo conoz-
ca por doxógrafos, demuestra seguridad y libertad a la hora de usar los datos, 
pues en algunas cosas simpatiza con él admirándole su sabiduría y en otras re-
chaza algunas actitudes incorrectas. Para refutar los errores de Pitágoras y sus 
seguidores, se apoya en la Sagrada Escritura y en argumentos retóricos.

En Nat. sólo hay una cita que hace referencia a los pitagóricos. En ella 
el africano no habla de cuestiones doctrinales, sino que se refiere a ellos para 
defender la honra de los cristianos. En el fondo, la cita de Nat. es positiva y le 
ofrece un criterio de autoridad a Tertuliano: no es raro que los cristianos se 
llamen así por Cristo, ya que los pitagóricos se llaman así por Pitágoras (Nat. 
I, 4, 1). En Apol. el africano retoma este mismo caso de Nat. (Apol. 3, 6).

En Apol. el africano muestra que en el Cristianismo se vive de modo distin-
to al obrar de Pitágoras, que actúa con tiranía buscando sus propios intereses. 
El cristiano actúa desde la sencillez buscando los valores del evangelio (Apol. 
46, 13). También aquí nuestro autor hace referencia a Pitágoras, para refutar-
lo, en lo correspondiente a la naturaleza de Dios, que para los pitagóricos está 
constituida por números, siendo éstos el principio de todo lo que está en el 
cosmos. Así el cartaginés muestra que conciben a Dios de modo equivocado 
(Apol. 47, 5–6). Tertuliano en otra cita de Apol. hace alusión a una sentencia 
pitagórica sobre la reencarnación, la cual le ha llegado a través de Laberio, que 
al parecer era uno de los discípulos de Pitágoras y expone que la doctrina de 
la reencarnación es incoherente e incompatible con la verdad enseñada por el 
Cristianismo (Apol. 48, 1).

En Test. An. Tertuliano afirma el estado del alma después de la muerte, 
la cual permanece inmortal hasta esperar el día del juicio. El cartaginés afirma 
que la facultad de la memoria se mantiene aún después de la muerte y mues-
tra que la inmortalidad del alma preserva al ser humano de la aniquilación  
final. Esto choca frontalmente con la teoría pitagórica de la transmigración 
de las almas. 

En Val. el africano cita a los pitagóricos y sarcásticamente les contradice 
su doctrina invitándolos a descubrir el origen del mundo material. Tertuliano 
afirma la temporalidad de la materia, es decir, su creación; así rechaza cual-
quier otra doctrina cosmológica que no encaje en estos paradigmas, como la 
pitagórica.

En An. Tertuliano sigue en la línea de la apologética y se dedica a mos-
trar con argumentos la unidad del alma. Allí discute de la esencia del alma 
para defenderla de las concepciones erróneas que circulaban en la época. 
En esta obra cita ocho veces a Pitágoras y tres veces habla de su doctrina,  
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hecho que nos da a entender la importancia que el africano le concede al fi-
lósofo de Samos.

El cartaginés habla de la transmigración de las almas, enseñada por Pitá-
goras. El africano se mueve con gran libertad tanto para refutar los errores de 
Pitágoras respecto a la reencarnación, como para reconocer que es un filóso-
fo sabio en muchas otras cosas, hecho que nos muestra la importancia que 
Tertuliano le concede a este pensador. Tertuliano muestra que es imposible 
que Pitágoras se haya reencarnado en algunos personajes del pasado: Etáli-
des, Euforbo, Pirro, Hermótimo de Clazomene y Ferécides. En An. Tertulia-
no muestra que la doctrina de la reencarnación carece de argumentos, ya que 
Pitágoras afirmó tal doctrina guiándose por la mitología griega; y lo mitoló-
gico por más antiguo que sea, no se puede aceptar como cierto. Tertuliano 
demuestra que las características de la personalidad y las costumbres de Etá-
lides, Euforbo, Pirro, Hermótimo de Clazomene y Ferécides son muy distin-
tas de las de Pitágoras. Así, por ejemplo, a Etálides y Hermótimo les gustaba 
comer habas hasta hartarse, mientras que Pitágoras prohibía comer las habas; 
Euforbo era militar y guerrero, mientras que Pitágoras era un hombre pacífi-
co y dedicado al estudio; Pirro era un pescador, mientras que Pitágoras tenía 
un dieta totalmente vegetariana; Ferécides era un filósofo y matemático con 
una personalidad distinta a la de Pitágoras. Según esta exposición que hace el 
africano, es imposible que se haya dado la reencarnación en Pitágoras.Nues-
tro autor muestra que, en la muerte, la facultad anímica de la memoria no se 
pierde. De existir la reencarnación, el alma debería recordar todo lo que ha 
sucedido en el pasado en otro cuerpo. Tertuliano llega a afirmar, en este sen-
tido, que él mismo no recuerda nada de otras vidas. En esta misma obra, el 
cartaginés añade que la facultad del conocimiento no se pierde aunque pasen 
mil años. Pitágoras, de cuya muerte no había pasado todavía este período de 
tiempo, sólo recordaba el acontecimiento del escudo de Euforbo, olvidando lo 
demás. En este hecho se apoya Tertuliano para tumbar la teoría de la reencar-
nación pitagórica.

El africano muestra que no se puede dar la metemsomatosis, pues para ello 
el cuerpo en el que el alma se reencarna debería ser igual en todo al cuerpo an-
terior y esto no se cumple en ningún ser humano, pues aunque existan algu-
nas semejanzas entre los seres humanos, siempre habrá algo que cambie, ya 
que cada hombre es una creación única e irrepetible. En An., además, el gran 
teólogo de Cartago muestra que las almas de los seres humanos no pueden 
ser transferidas a las bestias. Esto implicaría un salto cualitativa y cuantitati-
vamente inferior y una reducción del cuerpo humano al cuerpo, cosa que no 
se puede dar en el ser humano. Todos los argumentos que el africano expone 

para refutar la reencarnación, mantienen su vigencia en la época actual y con 
ellos es posible, mostrar la imposibilidad de esta doctrina.

En cuanto a la antropología, el filósofo de Samos afirma que el alma huma-
na tiene su comienzo en los números. Según él, nada de lo que existe puede 
tener su origen fuera del número. Nuestro autor retoma este dato para refu-
tar a Pitágoras y más adelante reitera que el alma tiene su origen en el soplo 
de Dios (afflatum Dei).

Tertuliano en An., como hemos visto, rechaza la doctrina de la reencarna-
ción y la considera una locura sin razón de ser, ya que no tiene sentido que un 
alma pase desde un ser humano a un animal irracional. El africano cita dos ca-
sos de lo que equivocadamente pudo asegurarse como reencarnación. Por un 
lado cita la reencarnación de Homero en un pavo real, cita que extrae de En-
nio. Aquí el cartaginés deja claro que no se puede aceptar la doctrina herética 
de la reencarnación, pues en el caso de Homero su poesía quedaría desvirtua-
da. El otro caso se refiere a Pitágoras, que pretendió haber estado reencarnado 
en Euforbo. Ya hemos aludido a los argumentos en contra de la reencarnación 
pitagórica de Euforbo. Hay que decir, por otro lado, que nuestro autor mues-
tra un profundo conocimiento del trasfondo poético y filosófico, lo que nos 
permite ver que es posible que el africano tuviera acceso a las fuentes de esta 
literatura, de la que hace uso en la elaboración de su teología.

Es interesante observar que en An. expone sus argumentos en contra de los 
pitagóricos en lo que equivocadamente se podría interpretar como un caso 
de reencarnación del profeta Elías. Así, el africano refuta a los pitagóricos 
descartando la posibilidad de que esas citas bíblicas les sirvan como posible 
apoyo para la reencarnación y afirma que estos pasajes bíblicos se refieren al 
cumplimiento de la plenitud profética. El hecho de que Tertuliano acuda a la 
Escritura para citar el caso de Elías nos da cuenta de su deseo de ser fiel a la 
enseñanza del dato Revelado.

Los pitagóricos en su dieta alimenticia eran rigurosos en consumir vegeta-
les y rechazaban las habas para evitar el dolor abdominal. El africano retoma 
este caso en An. y refuta la norma que daban estos filósofos para la interpreta-
ción de los sueños, pues la consideraban como una superstición y Tertuliano 
muestra lo erróneo de esta consideración.

Tertuliano, también en An., hace referencia a la enseñanza de la conflagra-
ción universal para aprobar y reconocer que está de acuerdo con Pitágoras en 
afirmar la inmortalidad del alma. Y así, muestra su admiración y simpatía con 
los filósofos que se dejan guiar correctamente por la razón y en su búsqueda 
obtienen parte de la verdad.
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En Res. Tertuliano retoma el caso de An. sobre las afirmaciones erróneas 
en cuanto a la metempsicosis. Así nuestro autor en su defensa de la resurrec-
ción de los muertos, retoma a Pitágoras y le aprueba la doctrina de la inmor-
talidad del alma, pero no vacila en refutarle el error que comete al sostener 
la doctrina de la reencarnación del alma en otro cuerpo distinto del que tuvo 
antes de la muerte.

En Iei. nuestro autor interpreta la enseñanza del apóstol San Pablo sobre 
el ayuno, así hace memoria del ayuno que practican algunos herejes, y entre 
ellos, cita a Júpiter y lo llama el “hereje pitagórico” de su tiempo.

Después de este amplio recorrido por las citas de Pitágoras en los escri-
tos tertulianeos, no queda duda de que el africano conoce bien a este filóso-
fo. Aunque no tengamos certeza de que Tertuliano tuviera un acceso directo 
a las fuentes, podemos ver la cercanía y el manejo tan acertado que nuestro 
autor demuestra del filósofo de Samos. El hecho de que Tertuliano en algunos 
momentos muestre su aprobación a algunos aspectos de la enseñanza de Pi-
tágoras y lo considere sabio en algunas ocasiones, nos muestra la libertad que 
tiene para acoger lo que es útil de su pensamiento. De todas formas, hay que 
decir que Pitágoras es fundamentalmente rechazado, ya que ni su cosmolo-
gía ni su antropología ni su escatología pueden compaginarse con sus respec-
tivas católicas.

Streszczenie

Recepcja Pitagorasa i szkoły pitagorejskiej w dziełach Tertuliana

Analizując pisma Tertuliana, widzimy, że cytuje presokratyków, a wśród 
nich Pitagorasa i jego szkołę. Niekiedy robi to, by wyrazić swój podziw dla  
filozofa z Samos, innym razem po to, aby następnie odrzucić jego twierdze-
nia. Zaledwie kilka razy przyjmuje od Pitagorasa i akceptuje to, co uważa za 
słuszne i poprawne. W pismach Tertuliana znajdujemy 20 cytatów z Pitago-
rasa i jego szkoły. Do głównych tematów należą antropologia, eschatologia  
i kosmologia.

Wielki teolog z Kartago używa filozofii Pitagorasa w swojej teologii. Tym 
samym widoczna jest wielka znajomość i wolność naszego Autora w cytowa-
niu dawnych filozofów. Przeczy to potocznej opinii, że Tertulian radykal-
nie odrzuca filozofię. Artykuł pragnie ukazać znaczenie filozofii Pitagorasa 
w myśli teologicznej Afrykańczyka. Szczegółowa analiza wszystkich cytatów, 
które pojawiają się w różnych kontekstach, pozwoli również na ukazanie sto-
sunku Tertuliana do filozofii.

Ramiro Antonio López Montoya – ur. w 1979 roku w La Ceja (Antio-
quia), Kolumbia. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Kapłan die-
cezji La Dorada-Guaduas w Kolumbii. Licencjat z filozofii i wychowania 
uzyskał na Universidad Catolica del Norte w Kolumbii, licencjat z teologii 
patrystycznej na Universidad San Damaso w Madrycie. Autor artykułów 
z dziedziny filozofii, teologii patrystycznej i biblijnej.
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4. La moral Kantiana: la exageración de la responsabilidad

En el pensamiento kantiano, la primacía de la intención moral y la sospecha 
sobre el individuo concreto en sus propias tendencias e inclinaciones, que no pue-
den ser universalizadas, es decir, válidas para todo ser racional, es una de las cau-
sas que, a mi modo de ver, dan lugar a un análisis peculiar de la moralidad, que 
trae consigo la exageración de la responsabilidad que se da en la moral kantiana. 

Este análisis supone una exaltación del concepto de moralidad frente al su-
jeto concreto y su naturaleza. En Kant, la moralidad se convierte en una esfera 
preeminente sobre el resto de dimensiones de la persona, de tal manera que 
se podría asociar el concepto de persona con el concepto de moralidad, y este 
a su vez con el concepto de dignidad (la ley moral nos haría aptos de la digni-
dad, y no solo aptos de la dignidad, sino que también nos haría dignos de ser 
felices y de cumplir la teleología “oculta” de nuestra naturaleza). Pero esa exal-
tación requiere de una justificación racional, que Kant lleva a cabo. 

La moralidad kantiana hace referencia a una esfera del ser del hombre que 
es autónoma con respecto a la naturaleza del individuo, que está por encima 
de los condicionantes subjetivos de la voluntad patológica del sujeto moral  
y que además eleva al individuo por encima de dichos condicionantes. Es por 
ello que el conocimiento de la moralidad se tiene que postular como una esfe-
ra autónoma y autosuficiente. Autonomía, como característica de la ley moral, 
quiere decir “independiente de cualquier reflexión sobre la propia felicidad”2.
1 Pierwsza część artykułu ukazała się w poprzednim numerze „Studiów Redemptorystowskich” 12 

(2014), s. 57–76 (przyp. red.).
2 R. Spaeman, Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid, 1998, pág. 127.
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die (universalidad en el sentido de para todo sujeto) nunca (universalidad en 
sentido temporal) sobre nada (universalidad en el sentido de para toda acción 
de la misma clase). 

Por su parte, la universalidad de los principios morales (es decir, el he-
cho de que sean válidos para todo ser racional) es la que recoge la formalidad 
de esos principios. Recordemos que, para Kant, los principios morales no se 
extraen de la experiencia6, son a priori, recogen conceptos anteriores a toda 
experiencia basada en la inclinación. Estos (los principios morales) son con-
ceptos de la razón práctica, y recogen una infinitud formal dif ícilmente con-
ciliable con las concreciones empíricas que son finitas. 

La infinitud formal de estos conceptos apunta a su universalidad. La re-
flexión sobre la universalidad apunta a que el individuo a la hora de enjui-
ciar sus actos morales no está sometido a sus propias concreciones finitas, 
a sus propios conceptos extraídos de la experiencia interna, que en modo al-
guno pueden satisfacer las exigencias del pensamiento libre. Esa no satis-
facción manifiesta la exigencia de una dimensión libre, que nos hace mirar 
la realidad, no de un modo meramente subjetivo, sino más bien racional, y por 
lo tanto de un modo realista. La universalidad de la ley moral es la forma con-
creta de expresar esa exigencia (la de una mirada racional de la realidad) que 
tiene el ser racional.

4.2. Necesidad
De la universalidad que se da en los principios de moralidad se extrae su 

necesidad. Es decir, el principio de moralidad es válido para todo ser racio-
nal que puede y debe adecuar su máxima en el obrar a dichos principios. 
Es más, el ser racional debe tenerlos en cuenta en todos sus actos si quiere 
que su obrar sea plenamente moral. Habría que precisar un aspecto en este 
sentido: necesidad no significa que todo sujeto no pueda sino cumplir la ley, 
sino que todo sujeto está necesariamente obligado a cumplir la ley, aunque no 
la cumpla de hecho. Lo que es necesario es que algo sea un deber, no que se 
cumpla el deber. 

Mediante la moralidad y la exigencia de universalidad del principio mo-
ral implícito en el ser racional, se consigue sacar al sujeto de su dimensión de 
radical finitud y dependencia con respecto a objetos, que no fueran los con-
6 Kant señala que: “Lo que se deduzca, a partir de la peculiar disposición natural de la humanidad, 

cuanto de ciertos sentimientos y propensiones o incluso, si cabe, de una particular orientación 
que fuese propia de la razón humana y que no tuviera que valer necesariamente para la voluntad 
de todo ser racional, esto es algo que ciertamente puede proporcionarnos una máxima, mas no 
una ley (…) un principio objetivo conforme al cual quedemos obligados a obrar, aun cuando toda 
nuestra propensión, inclinación y orientación natural estuvieran en contra”. I. Kant, GMS, Ak. IV, 
425. 

 Así pues, la postulación de la esfera moral como autónoma e independien-
te de la naturaleza humana cristaliza en un racionalismo puro, que se tradu-
ce en el conocimiento de la autonomía y la autosuficiencia del sujeto a través 
de la ley moral. Esta –la búsqueda de la autosuficiencia– es la que, en último 
término, fundamenta la autonomía de la moralidad, además de sentar un con-
cepto de libertad en clave moral. 

Pero no solo eso. La ley moral, sacada de la razón pura práctica, al margen 
de cualquier reflexión sobre la naturaleza humana y sus propias inclinaciones, 
y formulada bajo un imperativo, “saca a la luz la “pureza de la intención” como 
único valor moral”3. Por pureza de intención nos referimos a que la máxi-
ma de la acción tenga como único fundamento tanto objetivo como subjetivo 
la ley moral. Es decir, “obrar conforme al deber por deber (Handle pflichtmäs-
sig aus Pflicht)”4.

 Por su parte, Kant también reconoce que esa esfera moral permanece en 
cierto modo incognoscible para nosotros. Podemos tener conciencia de lo 
que es el deber, pero no conciencia de que una acción nuestra haya sido rea-
lizada por mor exclusivamente del deber moral. Por ello, podemos hablar de 
una especie de “fideísmo” obtenido por reducción racional en el pensamiento 
de Kant5. Aunque debería hablarse más de un racionalismo absoluto o de un 
racionalismo puro. Ese racionalismo puro práctico, que se concreta en la ley 
moral, tiene las siguientes notas características, que desarrollaremos en los si-
guientes apartados:

 4.1. Universalidad
Del racionalismo moral kantiano extraemos un mundo exclusivamente ra-

cional o inteligible caracterizado por la presencia de principios cuya nota ca-
racterística es la universalidad. Esta puede tomarse en varios sentidos:

 
Universalidad en el sentido de para todo sujeto.
Universalidad en el sentido de para toda acción de la misma clase. 
Universalidad en sentido temporal.

Así pues, en el ejemplo, no se debe mentir, se recogen estos sentidos de 
universalidad. De esta manera, podemos deducir que no se debe mentir a na-
3 J. Carvajal Cordón, “La virtud en el contexto del formalismo ético”, Convivium 20, pág. 113–114, 

Barcelona, 2007.
4 I. Kant, MdS, Ak, VI, 391.
5 Los modos kantianos de referirse a esa ley moral no hacen más que alimentar el carácter 

pseudomisticista de la ley moral: “No puede uno cansarse de contemplar la magnificencia de aquella 
ley y el alma cree elevarse en la medida en que ve elevada la santa ley por encima de sí y su frágil 
naturaleza”. I. Kant, KpV, AA, V, 77. 
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Por tanto, la felicidad no puede constituir la regla de la autonomía moral 
y tampoco puede ser el motor de la moralidad del sujeto que proporcione 
a este una radical autonomía. Otra de las razones por las que la felicidad no 
puede ser el principio de la moralidad es la siguiente: “ser feliz es necesaria-
mente el anhelo de todo ser racional, pero finito, y por tanto un inevitable fun-
damento de determinación de su facultad de desear”8. Toda búsqueda de la 
felicidad se manifiesta en deseos concretos basados en inclinaciones a poste-
riori, es decir, sacadas de la experiencia, que nos hacen más individuales, pero 
no más racionales. Pero estos deseos y el principio de felicidad no pueden ser-
vir de fundamento para la autonomía y la moralidad del sujeto, porque la feli-
cidad de cada uno dependerá de su inclinación.

Por eso, solo si hago lo que debo, me es permitido esperar la felicidad. Es 
por esta razón que, por ejemplo, dichos principios no parten de la idea de 
Dios como fin de toda acción, sino que son autónomos respecto de la realidad 
divina o cualquier otro principio práctico material del obrar moral. 

 La autonomía kantiana no es solo autonomía, es radical autosuficiencia. 
La creencia en esa radical autosuficiencia permite fundar una moral sin Dios, 
o mas bien, una moral en la que el fundamento subjetivo y objetivo de deter-
minación para el obrar debe ser la ley moral, es decir, el deber y no nada más 
allá que no sea el deber estricto. 

Pudiera pensarse que esta forma de ver la moral llevaría implícito un radi-
calismo en la forma de entender la racionalidad y la acción. En otras palabras, 
se trataría de una forma rigorista de entender la realidad práctica del sujeto 
moral y su responsabilidad en la acción. En este sentido, la autonomía mo-
ral en sentido negativo consistiría en la capacidad del sujeto moral de obrar 
conforme a leyes de la razón sin tener en cuenta las inclinaciones. Todo ello 
traería consigo una exageración de la responsabilidad moral, cuya máxima ex-
presión se da en la concepción de la conciencia moral como un tribunal, que 
explicaremos más adelante.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que autodeterminarse a obrar ra-
cionalmente no supone destruir las inclinaciones. Mas bien, se trata de saber 
que estas no pueden ser ni el fundamento objetivo ni el fundamento subjeti-
vo de nuestra conducta moral. Es verdad que Kant no renuncia del todo a las 
inclinaciones, incluso como cooperadoras en la formación de máximas mora-
les, pero lo que sí que es cierto es que Kant reniega de ellas como principios 
o más bien motores del obrar moral. En concreto, considera que las máximas 
del amor de sí, cuando se convierten en un principio práctico incondiciona-

8 I. Kant, KpV, V, AA, 45. 

ceptos puros de la razón práctica. Un deseo de radical independencia lleva al 
sujeto a buscar entre los objetos aquel que pueda satisfacer ese deseo de infi-
nitud. Pero ningún objeto colma ese deseo. Esa incondicionalidad que busca 
no la puede encontrar en la dinámica de los deseos, sino en la reflexión racio-
nal que limita esa dialéctica libertad-deseo, primero, por medio de la pruden-
cia. Pero el imperativo de la prudencia tampoco manda categóricamente y, 
por lo tanto, tampoco resulta incondicionado, porque “continúa buscando lo 
absoluto entre los objetos”7. 

Solo en la reflexión moral, la libertad reflexiona directamente sobre sí mis-
ma y se da a sí misma la ley, lo cual da lugar al concepto de autonomía.

4.3. Autonomía moral
La norma, es decir, la ley moral, que surge de la reflexión de la libertad so-

bre sí misma, limita el deseo (esa dialéctica (de los deseos) de la que antes ha-
blábamos) de una manera absolutamente incondicionada, de tal manera que 
nuestra libertad no quede así esclavizada por ningún condicionante que ten-
ga que ver con nuestra finitud empírica. De esta forma, se evita la propia au-
todestrucción del sujeto y la de su libertad más originaria.

La autonomía se puede analizar desde dos perspectivas: o bien desde el im-
perativo categórico, que constituiría el concepto y el criterio supremo de toda 
conducta moral, o bien desde la autonomía del querer, la capacidad del sujeto 
para obrar conforme a la ley de la razón, es decir, conforme a las exigencias del 
imperativo categórico, y es la que posibilita su entero cumplimiento.

El imperativo categórico es el único que nos puede proporcionar un crite-
rio supremo de moralidad, ya que manda absolutamente, sin tener en cuenta 
las inclinaciones que provienen de la finitud empírica del sujeto, y que pro-
vocan la heteronomía del sujeto e incluso pueden llegar a anular su propio 
querer. Las inclinaciones o deseos no pueden generar leyes prácticas y, como 
motores del querer del hombre, es decir, máximas del amor a sí mismo, no 
pueden constituir reglas del obrar moral. Las máximas del amor de sí se eng-
lobarían bajo el principio general de la felicidad. 

Kant considera erróneas todas las teorías que proponen a la felicidad como 
principio del obrar moral, porque la felicidad está a menudo condicionada 
empíricamente por sus contenidos. La razón de ello estriba en que esta de-
pende del estado global de satisfacción del sujeto, de sus inclinaciones, intere-
ses, deseos, impulsos, necesidades,… 

7 J. Rivera Rosales, “La universalidad de la ley moral”, en Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía, Vol 9. (1992), pág. 99–106. 
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res para con los hombres, y reprimir, o en lo posible prevenir un misticismo 
moral, que infecciona muchos espíritus”14. Así pues, a la ética se le atribuye 
el estudio de la intención en su conformidad con la ley moral y en concreto: 
“La intención que le es obligada para cumplir esa ley es: cumplirla por deber, 
no por voluntaria inclinación, ni siquiera por un esfuerzo no mandado y em-
prendido gustoso por él mismo (por el sujeto concreto)”15. 

Hay que tener en cuenta que la intención moral proviene de un sujeto cuya 
voluntad está afectada por inclinaciones. Por eso, una de las características 
fundamentales es que el estado de la intención moral se da en lucha. No se 
puede hablar en todo caso de un cumplimiento del deber por el deber en el 
obrar moral del sujeto, aunque sí que haya en todo sujeto conciencia del de-
ber. Si se acepta una supuesta pureza moral (es decir, tener conocimiento de 
un solo ejemplo en el que nuestra acción se haya hecho por mor exclusiva-
mente del deber) y al margen por tanto de la conformidad16 con la ley moral 
aparece la presunción. Sin embargo, la ley moral en todos los individuos actúa 
como correctivo que humilla a los sujetos y evita el amor propio, que, cuan-
do se transforma en principio práctico incondicionado, pasa a convertirse en 
presunción.

 Así explica Kant la acción correctiva de la ley moral: “la ley moral (…) 
excluye totalmente el influjo del amor a sí mismo sobre el principio prácti-
co supremo, e infiere a la presunción que prescribe como leyes las condicio-
nes subjetivas del amor a sí mismo un daño infinito. Mas lo que infiere daño 
a nuestra presunción en nuestro juicio propio humilla. Así pues, la ley moral 
humilla inevitablemente a todo hombre, al comparar éste la tendencia sensi-
ble de su naturaleza con aquella ley”17. La ley moral tiene como efecto en el su-
jeto un sentimiento negativo, que es calificado por Kant como un sentimiento 
patológico18. De ahí que “la pobre opinión que tenemos de nosotros mismos 
se origina, pues, de la comparación con la ley moral, comparación que resulta 
decepcionante a todas luces”19.

14 I. Kant, KpV, AA, V, 84.
15 Ibid. El análisis de la intención moral forma parte esencial de la ética kantiana. Para demostrar esto, 

se puede confrontar también I. Kant, Lecciones de Ética, Ed. Crítica, Barcelona, 2009, pág. 113–115. 
Una precisión: la moral kantiana se refiere a la legislación completa de la razón práctica, y tiene dos 
partes, la ética, que hace referencia a la legislación interna, es decir, ver si una acción es realizada 
por mor exclusivamente del deber, y el derecho, que se refiere más a una legislación externa, es 
decir, a la conformidad exterior de la acción con la ley.

16 Conformidad que se entiende en términos correctivos. Esa corrección genera una compulsión 
(Nötigung) en el sujeto. Así aparece en I. Kant, KpV, V, 80: “El deber (…) encierra en su concepto 
compulsión práctica, es decir, determinación a acciones por muy a disgusto que estas ocurran”. 

17 I. Kant, KpV, AA, V, 74.
18 Ibid.
19 I. Kant, Lecciones de Ética, pág. 166.

do del obrar, dan lugar a un obrar no moralmente bueno y tienen que sufrir 
el daño de la ley moral, la humillación. 

 Por otro lado, cabe destacar la absoluta autonomía de la razón en el co-
nocimiento del principio de moralidad9. El conocimiento de la ley moral pro-
viene de la razón práctica del sujeto sin que medie la experiencia, es decir, 
ningún objeto de la inclinación puede considerarse como ley válida y univer-
sal, a lo sumo, como ley general, pero nunca universal. En definitiva, la expe-
riencia no nos puede dar ningún criterio para determinar la moralidad de mis 
actos, no de la moralidad en general. 

Así pues, señala Kant, “a quienes se burlan de la moralidad, considerán-
dola como un simple delirio de una fantasía humana sobrepujada por la vani-
dad, no se les puede rendir mejor servicio que concederles que los conceptos 
del deber (…) han de ser extraídos exclusivamente a partir de la experiencia”10. 
Aún así, Kant concedería que existe un gran número de acciones hechas con-
forme al deber pero “por amor a la humanidad”11, no por razón del sujeto en el 
que entre sus cavilaciones siempre está “su amado yo”12, y que no siempre tie-
ne el fundamento de su acción en el rigor de la ley moral, tal y como el Regio-
montano reconoce. En resumen, solo podemos saber si una acción es buena 
si ha tenido por intención la ley moral, es decir, si esa acción ha sido realizada 
por mor del deber moral exclusivamente, por mor de la ley moral y no ha es-
tado sometida a ningún condicionamiento de la experiencia, es decir, a nin-
guna inclinación o tendencia. 

Por su parte, la autonomía de la esfera moral, asegurada bajo la forma 
de una ley que se expresa en un imperativo, es la que nos permite apartar-
nos de todo supuesto misticismo religioso. El amor a Dios no justifica la mo-
ralidad de los actos humanos13. La ley moral nos hace ver la intención como 
modo real de juzgar el valor moral de una acción.

Por eso, no resulta sorprendente que Kant hable de que el núcleo de la éti-
ca está en el estudio de la intención moral. Este estudio consiste en saber si la 
intención se adecua o no con la ley moral, es decir, si la máxima de la acción 
de un sujeto ha buscado ajustarse a la ley moral. Así, encuadra Kant la labor 
de la ética en el uso de la razón pura práctica como: “determinar con exactitud 
la intención moral, también en lo que se refiere inmediatamente en los debe-

9 Téngase en cuenta que el conocimiento de la ley moral para Kant es a priori, es decir, al margen 
de toda experiencia empírica. Además la experiencia no puede darnos ninguna consideración in 
abstracto de la ley moral. Cfr. I. Kant, GMS, Ak. IV, 409.

10 I. Kant, GMS, Ak. IV, 407.
11 Ibid.
12 La expresión es usada por Kant en: cfr. GMS, Ak, IV, 407.
13 Kant declara en el Prólogo de la KrpV: “Las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma no son 

empero condiciones de la ley moral”. I. Kant, KrpV, AA, V, 4.
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Este último objeto de conocimiento es el más alto y el más importante. Inclu-
so Kant no puede renunciar del todo a Dios en su moral, por eso acaba postu-
lando la existencia de Dios al hablar del “sumo bien”.

Además, una renuncia a pensar sobre Dios comporta un pensamiento es-
clerotizado que no es capaz de superar las contradicciones y contingencias de 
este mundo.

Así señala Leonardo Polo:

Pensar a Dios es pensar por todo lo grande, y esto conlleva una experi-
encia profunda, espléndida, de nuestro pensar. Si el pensar queda reducido  
a un apéndice sucedáneo, puramente pragmático, a una especie de instrumen-
to desvitalizado, se compromete el acceso a Dios. No perdamos de vista lo que 
decíamos antes: el tema de Dios, desde el punto de vista del conocimiento, es 
solidario del carácter vital del conocimiento. Dios es Dios de vivos; si nuestro 
pensamiento piensa a Dios, es porque está vivo para Dios: si no, no lo piensa. 
Un pensamiento disecado, como un insecto etiquetado y clavado con un alfiler, 
encerrado en una cajita, no piensa a Dios, o lo hace de una manera tan precaria 
que se confunde con pensar cualquier cosa. Tomás de Aquino, que emplea  
a veces la ironía, insiste en el tema al hablar del conocimiento “imperfecto de lo 
imperfecto”: la acumulación de dos imperfecciones. Por el contrario, en la me-
dida en que nuestro pensamiento es viviente — y solamente en esa medida —, 
nuestro itinerario mental in Deum será un camino gallardamente recorrido22.

El conocimiento queda atrapado por los propios límites que la volun-
tad “racional” le ha impuesto. A la luz de esa afirmación se puede entender 
el proyecto kantiano de poner límites a la razón. La voluntad pasa a ser acti-
va e incluso tiene un papel preeminente en el conocimiento y en este caso en 
el conocimiento moral. En el conocimiento moral kantiano, esto es claro, ya 
que la voluntad es razón práctica y se ve siempre interpelada por la ley moral 
bajo la forma de un deber ser que la voluntad pura ha de poner en ejercicio al 
margen de toda clase de condicionantes subjetivos. 

La concepción de un ideal práctico de la razón implica un encerramiento 
del sujeto sobre sí mismo, quien, por un lado, no es capaz de verificar com-
pletamente en su experiencia el cumplimiento de aquella ley y, por otro lado, 
se ve constantemente aguijoneado en su conciencia por dicha ley al tener que 
ajustar sus máximas y obrar no solo por deber, sino por respeto al deber.

 Según mi opinión, este modo de pensar colocaría al hombre en una situa-
ción existencial comprometida, en la cual el individuo no sería capaz de resol-
ver las contradicciones internas que se le presentan a la hora de tener como 
intención aquella ley, aunque se diera una revolución en la intención moral 
del individuo. Es ahí donde observamos el voluntarismo en la moral kantiana. 
22 L. Polo, Presente y Futuro del Hombre, Ediciones Rialp, Madrid, 2006, pág. 41.

En suma, la ley moral, cuyo conocimiento es plenamente a priori, implica la 
renuncia del sujeto a su amor propio y a los buenos sentimientos que pueda cul-
tivar con respecto a sí mismo y su propia naturaleza. Es, por eso, que la natura-
leza en Kant queda sacrificada en aras de una libertad que se identifica con la ley 
moral, que es la que garantiza no sólo la autonomía de la esfera moral, sino tam-
bién la autonomía que caracteriza a la libertad del sujeto en términos de autosu-
ficiencia. De esta manera, la felicidad y la moralidad se convierten en términos 
antitéticos, y el eudemonismo se convierte en una doctrina ética que se empie-
za a observar en términos de sospecha (al individuo) desde el propio Kant. Ello 
no implica que en la moral kantiana haya una renuncia a la felicidad. 

La sospecha sobre la ética teleológica y eudemonista es, en mi opinión, para-
lela al proyecto kantiano de poner límites a la razón pura teórica. La limitación 
del alcance real del entendimiento es paralela a la sospecha que se deposita en 
el sujeto y sus inclinaciones, que, cuando adquieren el rango de principio prác-
tico incondicionado, se traducen en las máximas del amor de sí y dan lugar a la 
presunción. De ahí que la desconfianza en la razón suprime la theoría como for-
ma más alta de vida. Por otro lado, esa desconfianza desemboca en una especie 
de metaf ísica práctica que trata de abordar de modo unilateral la realidad de la 
vida activa del hombre mediante la incondicionalidad del deber, que no se da en 
correspondencia estricta y armónica con la naturaleza. 

Por tanto, debemos hablar de un cierto voluntarismo en el planteamiento 
kantiano, voluntarismo que en último término tiene su causa en la limitación 
del alcance real del entendimiento. Es decir, el planteamiento kantiano afirma 
de modo práctico la no capacidad del hombre para conocer a Dios, ni la rea-
lidad. Su planteamiento ético se basa más en un estar seguro de no caer en el 
error, un estar cierto de que la consideración moral de mi acción es correc-
ta. Sin embargo, ese no caer en el error lleva a una desconfianza en la realidad 
y en el mundo, que, para Kant, sería caótico. Como señala Ortega y Gasset, 
a Kant “no le importa saber, sino solo saber si se sabe. Dicho de otra manera, 
más que saber, le importa no errar”20. Ese no errar, a mi modo de ver, se trasla-
da a la realidad moral del sujeto y se convierte en el germen del voluntarismo. 

Frente a la afirmación del hombre como capaz de realidad y de Dios me-
diante el entendimiento, este pasa a ser “pasivo”, dejando paso a la espontanei-
dad y arbitrariedad de una voluntad con una fuerte justificación racional que 
elimina cualquier inteligir (leer dentro) sobre la realidad metaf ísica, ya sea del 
mundo, ya sea de los fines del hombre en su realidad moral21, ya sea de Dios. 

20 J. Ortega y Gasset, Kant, Hegel y Scheler, Alianza Editorial, 1987, Madrid, pág. 4. 
21 La conciencia del deber oscurecería el imperativo ético del oráculo de Delfos: “conócete a ti mismo”, 

ya que cegaría las relaciones del hombre con su naturaleza y por lo tanto con su capacidad de 
perfeccionarla en orden a alcanzar un telos.
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que a todo individuo se impone27, aunque Kant reconoce que ese conocimien-
to puede hacer que el hombre vulgar “enrede su juicio en multitud de con-
sideraciones extrañas y ajenas al asunto”28 y, por decirlo de alguna manera, 
tendentes a rebajar la dignidad del deber moral29, dando lugar a lo que Kant 
llama la dialéctica natural30.

 Para evitar el rebajamiento de la dignidad del deber, el cuestionamiento de 
sus estrechas leyes (para ajustarlas a nuestras tendencias e inclinaciones), se 
hace necesario, por un motivo exclusivamente práctico, y no por necesidad al-
guna de la especulación, dar un salto a la filosof ía práctica, que nos precisará 
de un modo claro y fundamentado el concepto de deber y el origen de dicho 
concepto evitando así toda ambigüedad. A mi modo de ver, Kant reconoce 
que ese conocimiento vulgar puede entrar en problemas por esa dialéctica na-
tural, que pondría en duda la validez del principio del deber, como único mo-
tor de moralidad, frente a los deseos e inclinaciones. Aunque debe tenerse en 
cuenta que la dialéctica natural no supondría un rechazo estricto del deber31. 

Así pues, considero que sí se podría criticar esta visión tan estricta de la 
conciencia moral, pues en la realidad no solo hay ejemplos de acciones mo-
ralmente buenas o moralmente malas, sino que existen también actos que 
son indiferentes desde la conciencia moral del individuo. Se trata de accio-
nes conforme al deber pero que no son realizadas únicamente por el deber. 
Por ejemplo, las acciones de una persona que tiene la felicidad como criterio 
o fundamento de su obrar no son moralmente buenas, pero tampoco moral-
mente malas. Por eso, “la inexistencia de un término medio entre la buena y la 
mala voluntad (…) choca con el conocimiento moral prefilosófico”32.

27 Todos los hombres serían capaces de reconocer acciones realizadas conforme al deber moral, pero 
la cuestión sería más bien si serían capaces de reconocer un solo ejemplo de experiencia en el que 
una acción haya sido realizada únicamente por mor del deber moral. 

28 I. Kant, GMS, Ak, IV, 405.
29 Incluso se podría defender desde la experiencia de la libertad que los hombres tenemos, que un 

hombre que miente no es libre. Es decir, podemos estudiar todos aquellos condicionantes que han 
llevado de modo indefectible a la persona a mentir y hallaremos así que, desde el punto de vista de 
la naturaleza, la persona estaba abocada a mentir. Así aparece reflejado en I. Kant, KrV, Ak. A 555, 
B583. Y sin embargo, su acción es imputable, y esto lo sabe hasta el hombre de razón vulgar, aunque 
en cierto modo el entendimiento que la razón vulgar tiene del deber y de la ley moral es ambiguo 
y puede conducirle a la confusión. De ahí la necesidad del tránsito hacia una filosofía práctica que 
explique claramente el principio de la moral y evite así toda ambigüedad. 

30 Esa dialéctica natural es “una tendencia a sutilizar contra esas severas leyes del deber y a poner en 
duda su validez, o cuando menos su pureza y rigor, para adecuarlas cuanto sea posible a nuestros 
deseos e inclinaciones, echándolas a perder en el fondo al privarlas de su íntegra dignidad, algo que 
al fin y al cabo ni siquiera la razón práctica común puede sancionar”. I. Kant, GMS, Ak, IV, 405. 

31 Para más información acerca de esta cuestión, consultar: R. Rodríguez, “El formalismo ético como 
lógica de la conciencia moral”, en Kant después de Kant, Ed. Tecnos, Madrid, 1989, pág. 76–86.

32 J.J. García Norro, “Lo obligatorio, lo meritorio y otras nociones deónticas en la ética formal de Kant”, 
en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 9 (1992), pág. 127–136. 

A pesar de que el concepto de deber no pueda cumplirse en su plenitud, como 
marca un deber ser incondicionado, esa incondicionalidad, expresada por la 
ley bajo la forma de una universalidad, determinará su posibilidad. Todo ello 
contribuye a reforzar el sentido trágico de la moral del deber, que exigiría el 
sacrificio del individuo concreto.

Esa subjetividad reconcentrada tiene su causa en el tomar la ley moral como 
fundamento de determinación del obrar moral. Pero no solo eso, sino que tam-
bién lleva consigo una concepción patológica de la naturaleza humana y produ-
ce un sufrimiento sin sentido en el sujeto, que queda marcado por una ley moral 
no verificable al menos, in sensu stricto, en la experiencia (en lo que se refiere  
a su cumplimiento), al no poderse este sujeto conocer como libre. 

 Las consecuencias de este planteamiento para el individuo serán enton-
ces negativas, ya que, para Kant, la naturaleza como “enlace mecánico entre 
causas y efectos”23 se “opone” a ese ideal de la libertad que debe ser cumplido. 
Esto quiere decir que el cumplimiento de los fines de la libertad debe produ-
cirse al margen de los fines de la naturaleza, aunque luego estos (los fines de la 
naturaleza y los fines de la libertad) puedan coincidir.

De esta manera, uno de los efectos que produce esa ley moral es esa humi-
llación o concepción peyorativa de uno mismo en su persona, que no en su 
humanidad. Esa concepción negativa de uno mismo en su naturaleza se con-
vertirá en el enemigo a batir por la filosof ía posterior, sobre todo por la filo-
sof ía nietszcheana: “Nada arruina más honda y más íntimamente que aquel 
deber impersonal, aquel sacrificio ante el Moloch de la abstracción”24. 

4.4. Responsabilidad: conciencia del deber y conciencia del deber  
 cumplido

A pesar de que el conocimiento de la ley moral sea a priori, Kant recono-
ce en la Fundamentación que hasta el entendimiento más vulgar “no precisa 
este principio así abstractamente y de una forma universal; pero, sin embar-
go, siempre lo tiene continuamente ante los ojos y lo usa como criterio en sus 
enjuiciamientos”25. Es decir, en todos los hombres, hay una conciencia del de-
ber26. Parecería ser, entonces, que existe un conocimiento vulgar del deber 

23 M. García- Morente, La filosofía de Kant en Obras Completas, Ed. Anthropos, Madrid, pág. 165.
24 F. Nietzsche, El Anticristo, & 11.
25 I. Kant, GMS, Ak IV, 404.
26 Incluso Kant se refiere a esta conciencia como un instinto en sus Lecciones de ética, noción que 

trataremos de estudiar en el apartado 4.4.1 del tribunal de la conciencia. La presencia de esa 
conciencia moral en el hombre también es recogida en la KrV y Kant la compara con ese hombre 
divino que llevamos todos dentro: “no tenemos otra norma de nuestras acciones que la conducta 
de este hombre divino (que llevamos en nosotros), con la que nos comparamos, nos juzgamos  
y con ella nos hacemos mejores, aunque nunca podamos alcanzarla”. I. Kant, KrV, Ak. A 569, B 597.
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a relucir la intención como único valor de moralidad, y constriñe constante-
mente al individuo, generando en este el respeto al deber. 

Piénsese entonces en el estado interior del alma que generaría una con-
ciencia que no sabe si ha cumplido con todas las exigencias del deber y la res-
ponsabilidad que vendría asociada a estas. Con este motivo, analizaremos el 
concepto de conciencia moral que maneja Kant. 

4.4.1. El tribunal de la conciencia
En las Lecciones de Ética y en la Metaf ísica de las Costumbres, Kant desa-

rrolla la metáfora del Tribunal de la conciencia moral, que nos servirá para 
demostrar la exageración de la responsabilidad que se da en el planteamien-
to kantiano. Partimos del supuesto de que: “Todo hombre tiene conciencia 
moral y se siente observado, amenazado y sometido a respeto-respeto unido  
a temor- por un juez interior; y esa autoridad que vela en él por las leyes no es 
algo producido arbitrariamente por él mismo, sino inherente a su ser. Cuan-
do pretende huir de ella, le sigue como su sombra. Puede, sin duda, aturdirse 
y adormecerse con placeres y distracciones, mas no puede evitar volver en sí y 
despertar de cuando en cuando tan pronto como percibe su terrible voz. Pue-
de incluso, en su extrema depravación, llegar a no prestarle atención, pero lo 
que no puede en ningún caso es dejar de oírla”36.

Para Kant, la conciencia moral (Gewissen) es como un tribunal: es más, la 
conciencia es definida como el instinto de someterse a un proceso judicial (ri-
chten). Es decir, según Kant, “poseemos la capacidad de juzgarnos a nosotros 
mismos conforme a leyes morales”37. 

Hemos dicho que la conciencia moral es un instinto y no una mera capaci-
dad de enjuiciamiento. Ello se explica por el hecho que señala el Regiomonta-
no: “La conciencia moral posee una fuerza compulsiva que nos insta a enjuiciar 
ante ese tribunal la legitimidad de nuestras acciones aun en contra de nuestra 
voluntad”38. Por ello, la conciencia moral no constituye un enjuiciamiento sin 
más de nuestras acciones en comparación con los demás o con nosotros mis-
mos en virtud de las reglas de la sagacidad (los consejos de la prudencia). 

Efectivamente, “cada uno de nosotros tiene el impulso de autoadularse o cen-
surarse conforme a las reglas de la sagacidad”39, pero esto no es la conciencia mo-
ral, sino un mero análogo de la misma. Para ello, Kant pone el ejemplo del preso 

principios íntimos de las mismas que no se ven” (I. Kant, GMS, Ak, IV, 407), es decir, no importa si 
parece que las acciones externas se adecuan a la ley moral, lo que importa es saber si esas acciones 
han sido realizadas por mor del deber moral.

36 I. Kant, MdS, Ak, VI, 438.
37 I. Kant, Lecciones de Ética, pág. 169.
38 Ibid.
39 Ibid.

Aún así, en Kant hemos de hacer una precisión conceptual: en su plan-
teamiento moral, hay diferencia entre el conocimiento moral de que algo sea 
bueno o malo, es decir, la conciencia del deber (con la que sí contamos) del 
conocimiento de que mi acción sea buena. De esto último, según Kant, no hay 
conocimiento en sentido estricto, porque realmente no podemos tener ex-
periencia de nuestra libertad, de ser capaces de obrar solo por mor de la re-
presentación de la ley, del deber. De hecho, esta no experiencia de la libertad  
y del concepto de deber hace que este principio (el de la libertad, es decir, la 
ley moral) parezca vacío o sin contenido, como un ideal separado de la expe-
riencia. Además, provoca que esa ley moral pueda no tener un poder real so-
bre la voluntad humana. Sin embargo, es a esa conciencia problemática del 
deber a la que Kant recurrirá para fundamentar la libertad, lo cual no deja de 
resultar sorprendente. 

Debido a que no tenemos experiencia de nuestra libertad, y por lo tanto, 
no tenemos conciencia de una acción realizada solo por deber, en Kant, según 
mi opinión, sí que hay una sospecha sobre la conciencia que tenga cualquier 
individuo de haber cumplido con el deber, aunque el concepto del deber y la 
conciencia del mismo sean para él indiscutibles y se hayan incluso sacado del 
mundo de la vida del hombre corriente. Sin embargo, como señala el Regio-
montano, no debe inferirse de ello que se haya de tratar el concepto de deber 
como un concepto de experiencia33, ni mucho menos. El ideal de la razón, la 
ley moral, es un concepto a priori. 

La máxima expresión de esa desconfianza en el sujeto se ve en el inicio del 
capítulo 2 de la Fundamentación: “aunque muchas acciones suceden en con-
formidad con lo que el deber ordena, siempre cabe la duda de si han ocurrido 
por deber y, por tanto, si tienen un valor moral”34. La razón de esta sospecha 
es que para Kant no podemos conocernos como seres libres (es decir, no te-
nemos experiencia de nuestra libertad, y por lo tanto, no podemos conocer 
ninguna acción nuestra que realmente se haya realizado solo por la represen-
tación de la ley).

La sospecha recaería entonces sobre el individuo concreto por no saber 
conocerse como libre. Incluso Kant llega a cuestionarse en este sentido si en 
el mundo habrá algún ejemplo de virtud verdadera, lo cual, por supuesto, no 
cuestionaría la existencia del concepto de moralidad y la conciencia de la ley 
moral, pero sí introduciría una duda sobre el individuo concreto y sus inclina-
ciones35. De hecho, como hemos señalado antes, el imperativo categórico saca 

33 I. Kant, GMS, Ak, IV, 406.
34 Ibid.
35 Esto le ayuda a Kant a establecer una distinción entre el deseo por hacer el bien y la autenticidad 

del bien (I. Kant, GMS, Ak, IV, 407). Para Kant, “no importan las acciones que uno ve, sino aquellos 
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ese tribunal, ante el cual el sujeto ha de comparecer. Debe tenerse en cuenta 
que en este tribunal el sujeto no es solo reo, sino también legislador. 

De tal manera, que el sujeto además de acusado, es él mismo acusador. 
Uno mismo se acusa bajo la idea que la razón presenta. Además, el juicio 
de mi conciencia moral es o absolutorio o condenatorio. Si es condenatorio, 
nuestro juez interior dictará una sentencia de infelicidad y autodesprecio.  
Si es absolutorio, tampoco tiene que entenderse que con ello vendrá pareja 
una recompensa. Únicamente se estará contento de haberse sustraído al jui-
cio implacable de la conciencia moral, pero no se tratará de una alegría posi-
tiva, sino más bien negativa, “como el sosiego que sigue a la inquietud”42. Este 
sentimiento que se genera en nosotros una vez pasado el juicio de la concien-
cia es moral e incluso parangonable con el sentimiento del respeto al deber43. 

Ante el juicio de la conciencia moral, no cabe excusa o coartada posible, 
ya que además somos libres por definición y responsables de nuestros actos.  
La comparación de nuestros actos con la ley moral o traerá consigo la satisfac-
ción, el saber que uno ha obrado el deber por deber, o el autodesprecio, que 
constituye una desgracia para el hombre. 

A mi modo de ver, ese no dejar espacio al hombre y sus inclinaciones y esa 
doble personalidad (o como reo o como juez) que adquiere el sujeto en el juicio 
de su conciencia moral, impide de facto una reconciliación del sujeto consigo 
mismo, y con su naturaleza. El deber se consagra en detrimento del propio suje-
to y su naturaleza. Al final, Kant, según mi opinión, ha querido hacernos tan li-
bres de nuestra naturaleza, que nos ha hecho siervos del deber. Pero, ¿para qué 
cumplir el deber?, ¿sólo para cumplir los fines de la humanidad?

Es aquí donde yo he localizado esa exageración de la responsabilidad y del 
deber. Además cabe plantearse la cuestión siguiente: ¿será posible que un su-
jeto concreto llegue a estar satisfecho consigo mismo?, ¿no se cernirá siempre 
sobre su conciencia el temor del autodesprecio?

Una vez más resulta curioso la semejanza de este planteamiento con otro 
de Lutero, en el que éste señala en qué consiste el cumplimiento de los man-
damientos y cuál será el efecto de su realización en el sujeto: “Por ejemplo, el 
mandamiento que dice: “No codiciarás” demuestra que todos somos pecado-
res y que no hay hombre libre de concupiscencia, aunque haga lo que quiera. 
Aquí aprende el hombre a no confiar en sí mismo y a buscar en otra parte el 
auxilio necesario para poder limpiarse de codicia y cumplir así el mandamien-

42 I. Kant, MdS, Ak. VI, 439–440.
43 R.R. Aramayo, “Culpa y responsabilidad como vertientes de la conciencia moral”, en Isegoría, 29, 

2003, pág. 15–34. 

que antes de ser condenado se hará objeto de las más duros reproches y casti-
gos. Pero estos reproches no se habrían dado si él no hubiera sido encontrado  
y castigado por la ley. Por lo tanto, el preso no estaría empleando en este caso su 
conciencia moral y los reproches que se haría solo indicarían un temor por las 
consecuencias de su acción, y no por lo aborrecible de su acción misma. 

Por eso, señala Kant que el hombre que posee conciencia moral hace gala 
de una aversión contra la mala acción, no por sus consecuencias, sino por el 
valor que tiene en sí la acción. Es, debido a esto, por lo que llega a señalar que 
el hombre que experimenta aversión por sus malas acciones ante la proximi-
dad de la muerte no cuenta con la moralidad, ya que la moral no juega papel 
alguno en él. Esta afirmación, en mi modesta opinión, resulta demasiado con-
tundente, y expresa un rigorismo muy fuerte en su planteamiento de la cues-
tión, además de que supone una sospecha contundente sobre las intenciones 
morales y la capacidad de conversión de los individuos. 

Aún más, Kant piensa que nadie puede sustraerse a los juicios de la con-
ciencia moral, y el que lo hace es un rebelde. Además, el juicio de la conciencia 
moral solo puede absolver o condenar, más no recompensar al sujeto de nin-
gún modo, porque esto no crea disposiciones morales en el sujeto, ni un arre-
pentimiento verdadero, que se basa en la fuerza de la sentencia judicial del 
tribunal de nuestra conciencia, y en que, a partir de la fuerza de la sentencia, 
esa acción se haga conforme a la ley moral internamente. Así explica Kant:  
“El juicio de la conciencia es legítimo cuando es sentido y puesto en práctica. 
De aquí se derivan dos consecuencias. El arrepentimiento moral es el primer 
resultado de esa sentencia judicial que tiene fuerza de ley. El segundo resul-
tado, sin el cual dicha sentencia no tendría efecto alguno, es que la acción sea 
adecuada a ese dictamen judicial”40.

Es, por ello, que Kant establece un paralelismo entre el tribunal de la con-
ciencia y un tribunal de justicia ordinario: “El tribunal interior de nuestra con-
ciencia se asemeja en mucho a un tribunal de justicia ordinario. Dentro de 
nosotros nos encontramos con un fiscal que no podría ser tal de no existir 
una ley moral dada por la razón. De otro lado, también hallamos en el hombre  
a un abogado defensor, que no es otro sino el amor propio, el cual tiende a dis-
culparle y a refutar las acusaciones objetando los alegatos del fiscal. Por últi-
mo, encontramos asimismo en nosotros un juez que nos absuelve o condena. 
Este juez dictamina de un modo enteramente imparcial y su sentencia es ina-
pelable”41. Así pues, la conciencia moral es sinónima de tener conciencia de 

40 Ibid., pág. 171.
41 Al abogado defensor solo le preocupa nuestro bienestar y sigue el criterio de la felicidad, mientras 

que el fiscal acusador compara nuestra actitud con la ley moral y nos impone el autodesprecio. Ibid.
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tribunal, Kant deja al sujeto en un ambiente existencial comprometido, domi-
nado por el miedo y el temor, por el sufrimiento. 

5. El dolor como ampliación: la “reintegración” de la persona  
          en su naturaleza y la superación de la naturaleza desde la persona

Tanto el aprecio como aceptación del propio modo de ser, es decir, de la 
propia naturaleza, que se traduce en un amor propio (defendido por Aristó-
teles), como el desprecio de uno mismo, que implica la negación del propio 
modo de ser del hombre en su concreción natural en virtud de la dimensión 
moral, que es la que nos proporciona la autonomía y la libertad, no son postu-
ras éticas realistas, desde el punto vista del ser del hombre. 

No son posturas realistas por una razón muy simple. No tienen en cuenta 
el dolor en la vida humana. En este sentido, señala Polo que cualquier teoría 
que trate de negar el dolor es completamente falsa48. Por un lado, la teoría aris-
totélica peca de un intelectualismo demasiado idealista al postular un ideal de 
excelencia humana basado en el bien común al que se ordena el bien indivi-
dual. En ella, no se ve ninguna incertidumbre acerca del sujeto y su capacidad 
para alcanzar el bien y la virtud, sobre todo, debido a la noción de amor propio 
(si se interpreta esta como una noción clave y fundamental en la ética aristo-
télica, tal y como yo he querido llevar a cabo en este trabajo). De hecho, se po-
dría definir la ética aristotélica como una moral de las aspiraciones. 

Por otro lado, la postura moderna defendida por Lutero y Kant confunde 
los conceptos de dolor y sufrimiento. A mi modo de ver, se centran demasiado 
en la noción de sufrimiento. Lutero, por la negación de la naturaleza humana, 
y Kant, por la exageración de la responsabilidad moral y el sacrificio del indi-
viduo en el altar del deber. 

El sufrimiento hace referencia a la naturaleza humana del individuo con-
creto, al modo de ser del hombre concreto con sus tendencias e inclinacio-
nes. El sufrimiento puede afectar o a la naturaleza corpórea o a la inteligencia 
y la voluntad, sobre todo, a una voluntad en Kant afectada por condicionantes 
subjetivos, que hace se perciba la distancia entre lo que uno es en sus tenden-
cias e inclinaciones y lo que uno debe ser, que viene marcado por la ley moral. 
Esa distancia lleva al sujeto a estar sometido al juicio constante de su concien-
cia que le persigue como su sombra. De esta manera, se me antoja dif ícil en-
tender cómo Kant consigue la reconciliación del individuo con sus propias 
inclinaciones y por ello, veo necesaria la ampliación de la noción de persona 
más allá de la moral. 

48 L. Polo, La persona humana y su crecimiento, Ed. Rialp, Madrid, 2006, pág. 207–264.

to con ayuda ajena, dado que por esfuerzo propio le es imposible. Con los de-
más mandamientos nos sucede lo mismo: no somos capaces de cumplirlos”44.

Nótese que con la ley moral kantiana ocurre algo parecido. Sin embargo, 
en Kant hay un mayor optimismo en torno al cumplimiento de las obligacio-
nes que fija la ley moral, de la que hay una conciencia inmediata. Por su parte, 
para Lutero, el deber que fija el mandamiento de la ley no indica una capaci-
dad para cumplirlo e indica, por un lado, la nulidad del libre albedrío y, por 
otro lado, la dependencia radical del sujeto con respecto a la gracia de Dios. 
En este punto, diferirían Kant y Lutero, pero hay un fondo común en sus plan-
teamientos: la sospecha sobre las inclinaciones naturales del individuo en am-
bos autores es patente. 

Pero el texto de Lutero añade: “Una vez que el hombre haya visto y reco-
nocido por los mandamientos su propia insuficiencia, lo acometerá el temor 
y pensará en cómo satisfacer las exigencias de la ley; ya que es menester cum-
plirla so pena de condenación; y se sentirá verdaderamente humillado y ani-
quilado, sin hallar en su interior nada con que llegar a ser bueno”45. 

También, para Kant, “tenemos motivos para tener una mala opinión de 
nuestra persona”46 aunque no de nuestra humanidad, del ideal de nuestra hu-
manidad que viene dada por el carácter inteligible de la ley moral, que es la 
que nos proporciona la autonomía y que no aniquilaría la última esperanza de 
alcanzar el bien en nosotros. Según el Regiomontano, es en la comparación 
de la máxima del sujeto moral con la ley moral donde encontramos “las cau-
sas para la humillación”47. 

A su vez, la ley moral no trata de generar en nosotros una especie de des-
aliento existencial, de renuncia a la búsqueda del bien. De hecho, como he-
mos señalado antes, si la ley moral señala que debemos ser hombres mejores 
ahora, se sigue indefectiblemente que podemos serlo, aspecto que ya hemos 
señalado al hablar de la autoestima debida o el amor propio racional en Kant. 
En este punto, la conciencia del deber, y por tanto, de lo que es bueno, y de su 
posible cumplimiento no sería aniquilada, cosa que según mi visión sí ocurri-
ría en Lutero.

Aún no quedando aniquilada, esta conciencia compromete al hombre en 
una situación existencial dif ícil, en la que la amenaza del autodesprecio siem-
pre acechará al sujeto, cuando este sea sometido al juicio de su conciencia 
moral. Precisamente ahí es donde veo la exageración kantiana del concepto 
de responsabilidad. Según mi opinión, en su metáfora de la conciencia como 

44 M. Lutero, La libertad del cristiano, &8.
45 Ibid., &9.
46 Kant, I. Lecciones de Ética, pág. 166.
47 Ibid.
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za. Esta comprensión (o falta de comprensión) comporta una incertidumbre, 
un no saber, que indica la no identidad entre la persona y su finalidad natural. 
Al ser la apertura de la persona radical, y no encontrar en sus manifestacio-
nes naturales una correspondencia exacta con su ser, el cuestionamiento tanto 
de la realidad f ísica, del mundo, como de la realidad personal se hace radical.  
El dolor, y el estadio cognoscitivo que trae parejo, la incertidumbre, nos llevan 
a buscar algo que va más allá de los fines que nos propone nuestra naturale-
za. Nos abre, por lo tanto, a la trascendencia, pero el dolor también nos mar-
ca la distancia radical entre nuestro ser personal y el ser trascendente, dada la 
incapacidad del hombre para superar la incertidumbre que comporta el dolor.

Por tanto, para conciliar persona y naturaleza, hace falta la apertura a la 
trascendencia, que el hombre acceda a una dimensión que está más allá de sí 
mismo y que desde ella pueda recuperar la integridad y reconciliarse consigo 
mismo en su naturaleza. En mi opinión, esto último resultaría imposible des-
de el planteamiento kantiano. 

Pero también es cierto que la distancia radical entre el Creador y la criatu-
ra humana recuerda también desde otro punto de vista la esencial limitación 
del hombre para reintegrarse en su naturaleza. Da lugar al dolor, que se da al 
estar radicalmente abierto el ser del hombre a la trascendencia, pero sin una 
respuesta concluyente. 

Por eso, el dolor envuelve al ser del hombre en su integridad, por lo que se 
constituye en una situación personal49, algo que más bien corresponde a su ca-
rácter personal, que a una situación coyuntural o un estado afectivo.

Teniendo en cuenta esto, el sufrimiento en Kant, lo que produce es una ne-
gación de la naturaleza humana, con el consiguiente reduccionismo que com-
porta la comparación con la ley moral. Y además trae consigo la incapacidad 
de reconciliarse con uno mismo e incluso con la miseria de sus inclinaciones. 

La búsqueda del sufrimiento activo, que se traduce en esa humillación que 
genera la ley moral, es sinónimo de no haber percibido esa distancia infinita  
y esa apertura y ampliación de la noción de persona más allá de sus fines natu-
rales a través de la noción de dolor. La ley moral en su autonomía no es capaz 
de darnos una visión integrada de la persona en su naturaleza. El sufrimien-
to, causado por la ley moral, que hiere al hombre en sus inclinaciones provoca 
una reconcentración del hombre en sí mismo, mientras que el dolor permi-
te la apertura del hombre tanto a su realidad natural como a la trascendencia. 
En parte, el triunfo de la subjetividad tiene que ver mucho con la reconcen-
tración en el sufrimiento y su no distinción con respecto al dolor y su condi-
ción personal.

49 Ibid.

En el caso de Lutero, ese sufrimiento se sublima hasta el punto de cegar  
a la naturaleza cualquier grado de perfeccionamiento: el hombre no es capaz 
de bien, queda a merced de la gracia, y por lo tanto el libre albedrío es anula-
do. (Para Lutero, el deber que marca un mandamiento no comporta la capaci-
dad de poder llevarlo a cabo, como ya hemos señalado). 

Frente a estas sublimaciones del sufrimiento, pienso que el dolor, concep-
to que distingo del sufrimiento, no afectaría a la naturaleza humana, es decir, 
a su modo de ser (inteligencia, voluntad y corporalidad), sino a la persona en 
su totalidad. Por ello, el dolor no se puede confundir con el sufrimiento y no 
conlleva un desprecio de uno mismo, sino que hace más bien referencia a una 
distinción real, que viene dada por el hecho de que la propia estructura del ser 
del hombre es limitada por el lado de su naturaleza y ,a su vez, está comple-
tamente abierta en la consideración total de la persona. Por un lado, la aper-
turidad del esse hominis, a la que llamamos dolor, nos desvela que somos algo 
más que naturaleza, que estamos llamados a cumplir algo que va más allá de 
los fines naturales del hombre. Es, por tanto, el dolor el que nos muestra la di-
mensión personal del ser del hombre, y el que en último término determina la 
distinción entre persona y naturaleza, es decir, la no correspondencia exacta 
entre la naturaleza y los fines que esta propone con la propia realidad perso-
nal. Por eso, el dolor no puede ser interpretado desde la naturaleza humana, 
sino que pertenece a la persona. Si se interpreta desde la naturaleza, se verá el 
dolor como un mal y se identificará con el sufrimiento. En definitiva, el dolor 
y su sentido pertenecen a la persona, no a su naturaleza (sufrimiento).

Por su parte, la apertura del ser personal implica que una de las notas ca-
racterísticas del mismo es la siguiente: la relación. Por su apertura, la relación 
no es una característica de la naturaleza del ser del hombre, sino más bien de 
la persona en su totalidad (entre la persona en su totalidad y la naturaleza de-
bido al dolor). Esto quiere decir que la persona no llega a reconocerse del todo 
en su naturaleza, y esta marca la limitación de esta apertura, el contraste entre 
los fines naturales del hombre y los que van más allá de su naturaleza.

Por su parte, esa no correspondencia exacta del hombre con su naturaleza 
no elimina la apertura de la persona hacia su naturaleza, sino que desde esa 
apertura, desde la dimensión personal, se va abriendo cada vez más a su natu-
raleza. De esta manera, la naturaleza crece en la medida en que se hace cada 
vez más personal. Sin embargo, la no referencialidad completa de la persona 
hacia su naturaleza pone entre paréntesis el carácter personal de la naturale-
za (no lo niega).

Así, esa falta de reciprocidad entre la persona y su naturaleza lleva consi-
go la comprensión del dolor como medio para diferenciar persona y naturale-
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ciría ni a su moralidad (lo que atenuaría el juicio de la conciencia moral, sin 
quitarle su validez) ni a su cuerpo, ya que no sabe si la novedad de ellas es radi-
cal pues la propia persona no ha recibido una respuesta radical, de lo que ella 
es en su ser, pues para ello necesitaría de una respuesta trascendente. 

Debido a que percibimos que ninguna de las dimensiones manifestativas 
de la persona se corresponde con el ser del hombre, el ámbito del ser personal 
no puede ser objetivado (racionalizable), ni es objetivable, tal y como ha per-
cibido correctamente el existencialismo alemán52, ya que no es susceptible de 
una respuesta concluyente y, por eso, la novedad que se puede atribuir a sus 
manifestaciones es impropia. Esa no correspondencia de las dimensiones de 
la persona con el propio ser personal, que se traduce en un desconocimien-
to de la novedad de las propias dimensiones manifestativas de la persona, es  
a lo que llamo dolor. Por su parte, el dolor implica un estadio cognoscitivo su-
perior, que llamo “no saber”, y que lleva consigo una apertura radical y una 
disimetría entre la persona y sus manifestaciones naturales, la persona y el 
mundo, y la persona y Dios. 

En suma, el dolor nos desvelaría una forma de conocer superior para el 
hombre, que iría más allá del pensamiento objetivo, y que constituiría una es-
pecie de “conocimiento” personal que tiene en cuenta, en primer lugar, la dis-
tinción que se da entre persona y naturaleza, ya que, a mi modo de ver, es la 
causa o motivo de esa distinción. Y, en segundo lugar, apuntaría a la trascen-
dencia, como apertura radical de la persona sin respuesta concluyente. Por su 
parte, esta aperturidad a la trascendencia vendría dada en parte por la caren-
cia de réplica que percibe el ser personal con respecto a su propia naturaleza, 
es decir, ninguna de sus facultades responde a lo que él realmente es, ni tam-
poco la realidad que le rodea.

Conclusiones

 Para la ética clásica, según la visión que se ha transmitido, resulta impres-
cindible el amor propio como clave de toda acción, ya que solo el que tiene 
una buena disposición racional para consigo mismo, puede tener una buena 
disposición ética para con los demás. Por ello, señala Aristóteles que la prime-
ra forma de amistad es la relación que establece consigo mismo. La ética de 
Aristóteles tiene como presupuesto y fundamento imprescindible, además de 
la virtud, un amor propio correcto, que se basa en la razón.

52 “El hombre no es un cosa”, Así aparece en M. Heidegger, El origen de la obra de arte, Caminos de 
Bosque, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pág. 14. 

En este sentido, la nada de la que habla la mística no es una nada retóri-
ca, (es la nada que yo identifico con lo que he llamado dolor). Proviene de una 
postura antropológica realista, más ajustada a lo que es el ser del hombre en 
su persona. Es una nada que proviene de la percepción de la distinción real, 
de la esencial limitación del hombre, y de su apertura a la trascendencia, aper-
tura que no viene acompañada por una respuesta concluyente. Por eso pode-
mos decir que el ser del hombre es novedad en sí mismo, en cuanto que está 
abierto, pero eso no quiere decir que por eso todo lo que hace o lo que supone 
la acción del hombre sea una novedad radical, ya que el ser de la persona no 
ha recibido una respuesta concluyente como para señalar que su ser es nove-
dad radical (y que, por lo tanto, su naturaleza también lo sea y pueda alcanzar 
fines más allá de sí misma). He aquí el porqué del dolor como herramienta in-
dispensable en el estudio antropológico del ser personal.

Por su parte, la dimensión ética del amor propio hace referencia a la natu-
raleza del hombre, que apunta a una idea de excelencia humana. Esta idea se 
traduce en la búsqueda de un perfeccionamiento constante, fruto de una no-
vedad que, como hemos señalado, tiene que ser puesta entre paréntesis50. Ese 
perfeccionamiento puede ser infinito, pero ello no quiere decir que trascienda 
aunque sea un bien de tipo superior, incluso cuando el hombre busca el bien 
común, que es el más excelente desde el punto de vista de la naturaleza huma-
na, según Aristóteles. La no correspondencia que hemos defendido, es decir, 
el dolor, afecta a este planteamiento también.

En contraste con el planteamiento clásico, desde el punto de vista del dolor 
(que identifico con el concepto de persona), el sujeto pasa a ser nada, nada de-
lante de Dios y ello funda una nueva visión del hombre en su obrar moral. La 
dimensión moral quedaría subordinada a una noción antropológica que pone 
en suspenso el juicio de esa dimensión moral y la enmarca dentro de una “fi-
nalidad trascendente”, es decir, más allá de los fines naturales o racionales de 
la humanidad. De esta manera, podemos señalar que la moral es para la per-
sona, pero la persona no es para la moral. He aquí donde yo veo la necesidad 
de ampliación del pensamiento kantiano51. Solo así sería posible la autorre-
conciliación. 

Con la noción de dolor, la persona quedaría reintegrada (aunque no com-
pletamente) en su naturaleza, ya que la moralidad no sería la esencia del ser 
personal, sino el dolor. La persona “abarcaría” ambas dimensiones manifesta-
tivas correspondientes a la esencia o naturaleza del hombre, pero no se redu-

50 Llamo a la novedad de la acción humana novedad impropia.
51 La identificación de la personalidad y moralidad en Kant me ha hecho pensar en una necesaria 

ampliación de la noción de persona más allá de la ley moral, para poder reintegrar al sujeto en su 
naturaleza, a través de la noción de dolor.
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La persona es novedad sin respuesta concluyente. Por eso, la novedad de 
la persona que se vuelca sobre sus manifestaciones naturales es una novedad 
impropia. No se puede atribuir a la acción humana ni una novedad radical ni 
una ausencia de novedad. Todo ello debido a que el dolor es una situación per-
sonal sin respuesta concluyente. Esa falta de respuesta, ese no saber, que lleva 
a la consideración de la propia nada es el dolor, como dimensión cognosciti-
va del hombre.

Anexo

Juan Miguel Palacios (Ed.), El pensamiento en la acción: Estudios sobre 
Kant, Madrid, Caparrós Editores 115.

En este libro de Juan Miguel Palacios, profesor titular en la Universidad 
Complutense de Madrid, trata de distintas cuestiones de ética tratadas desde 
el punto de vista de una lectura ajustada de los textos de Kant. En este sen-
tido, el profesor Palacios se aleja mucho de las interpretaciones neokantianas  
o analíticas de la ética y en concreto del imperativo categórico. Otra obra de 
Juan Miguel Palacios en torno al pensamiento de Kant es: Palacios, Juan Miguel: 
El idealismo trascendental: teoría de la verdad. Gredos, Madrid, 1979, 168 págs.

Este trabajo del profesor Palacios trata en distintos capítulos acerca de 
cuestiones nucleares para la ética desde el punto de la filosof ía de Kant.

Así, en el primer capítulo, el profesor Palacios analiza la noción del cono-
cimiento de sí, que constituye una de las claves para entender toda sabiduría 
humana e incluso toda sabiduría ética. Sin embargo, desde el punto de vista de 
la filosof ía kantiana, se declara la imposibilidad de todo conocimiento de sí, 
ya que el hombre en su conciencia únicamente puede o verse como sometido 
a la ley moral, es decir, como juez o como reo, en cuanto que la ley moral ejer-
ce presión sobre la conciencia cuando el sujeto no ha tratado de ajustarse a la 
ley moral. De esta manera, la conciencia del hombre, es decir, el conocimien-
to de sí, se reduce a la conciencia de su moralidad. De esta manera, la persona 
secunda el mandamiento del oráculo de Delfos. Así pues, el conocimiento de 
sí se concretará en demostrar las condiciones de posibilidad del hecho de mo-
ralidad, es decir, la ley moral que se da en la razón, que para Juan Miguel Pala-
cios es “la tarea más ardua de la filosof ía trascendental” (pág. 18).

Por su parte, el profesor Palacios señala que el idealismo trascendental 
tampoco nos proporciona el conocimiento de sí, ya que no podemos tener un 
conocimiento del sujeto al margen de los fenómenos, aunque en cierto modo 

 En Kant, se produce una renuncia al amor propio en favor de la ley moral. 
En este sentido, la ley moral, cuyo conocimiento es plenamente a priori, im-
plica la renuncia del sujeto a su amor propio y a los buenos sentimientos que 
pueda cultivar con respecto a uno mismo. La naturaleza queda sacrificada en 
aras de una libertad que viene postulada por la razón pura práctica bajo la for-
ma de la ley moral, que es la que a su vez garantiza la autonomía de la esfera 
moral y la autosuficiencia de la libertad. De esta manera, Kant funda un nue-
vo concepto de amor propio racional, que difiere del planteamiento aristotéli-
co, tal y como hemos mostrado en el desarrollo de la exposición.

 En la posición ética Kantiana se puede observar la influencia luterana, que 
introduce una sospecha radical sobre las propias intenciones del individuo y 
su capacidad para alcanzar el bien solo con sus fuerzas y, sobre todo, en la no-
ción de naturaleza que ambos autores manejan. Sin embargo, Kant difiere de 
Lutero en lo siguiente: Kant está firmemente convencido de un ideal de huma-
nidad y de progreso en la humanidad y del ideal de autonomía moral. Lutero 
no es de la misma opinión. Su concepción de la naturaleza está absolutamen-
te cerrada. Esta, además, exige la justificación del hombre por parte de Dios 
y la justificación de Dios mismo dando lugar a la introducción de la negativi-
dad en la divinidad mediante la noción de kenosis. La libertad del hombre y 
su capacidad de hacer el bien está viciada y, por eso, a diferencia de Kant, Lu-
tero defenderá una completa heteronomía del sujeto con respecto a la gracia, 
mientras que Kant defenderá la autonomía del sujeto basado en la conciencia 
que todo sujeto tiene de la ley moral.

 Esta sospecha sobre el individuo concreto que se da en Kant y la metáfo-
ra que emplea de la conciencia moral como si de un tribunal se tratase traen 
consigo según la tesis propuesta en el trabajo una exageración de la responsa-
bilidad moral que impide al sujeto concreto reconciliarse consigo mismo, con 
su naturaleza y con sus propias tendencias e inclinaciones. Además, aunque el 
sujeto tenga conciencia del deber, jamás podrá verificar una sola acción suya 
que se haya realizado solamente por mor del deber moral. 

 Por último, hemos señalado que ni la visión aristotélica ni la visión Kantia-
na nos proporcionan una ética realista. Además, la identificación entre perso-
na y moralidad en Kant me ha hecho pensar en una necesaria ampliación del 
concepto de persona a través de la noción de dolor, que afectaría al ser perso-
nal y que distingo del sufrimiento, que afectaría más a las dimensiones mani-
festativas de la persona. Las conclusiones a las que hemos llegado partiendo 
de esta rectificación del planteamiento kantiano son las siguientes:

La persona es novedad radical en cuanto que está completamente abier-
ta a la realidad. 
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que debe hacerlo y ese deber viene dado por el juicio de la razón que es sinté-
tico y a priori. Por tanto, al sujeto no le es lícito hacer aquello que no está per-
mitido por el deber.

El sexto trabajo trata acerca de la recepción en España de la filosof ía de 
Kant. Se trata de una conferencia pronunciada en los años 80 en la Universi-
dad de Colonia. Recoge los distintos momentos históricos en la recepción de 
la filosof ía de Kant (1799 y 1896).

El compendio de trabajos que reúne Palacios en este libro constituye un 
trabajo serio y riguroso de la filosof ía del Regiomontano, para quien nuestro 
destino es la acción, tal y como Palacios recoge la acción. El análisis de los tex-
tos de Kant es serio y riguroso, a la vez que ameno y en muchos fácil de com-
prender, a pesar de tratar cuestiones muy complicadas del pensamiento de 
Kant.

 Se echa en falta, desde mi punto de vista, un enfoque más antropológico  
y no tan moralista de los principales problemas éticos del hombre que estri-
ban la mayor parte de ellos en la dificultad para reintegrar a la persona con 
su acción. En el trabajo de investigación hemos planteado ya esta cuestión de 
esta manera: la resolución de los problemas éticos solo se puede dar desde la 
ampliación del concepto de persona que no aparece vinculada de forma direc-
ta y unívoca con el mundo nouménico que nos desvela la ley moral. 

Por otra parte, la obra debido a su carácter sistemático y de interpretación 
de los textos de Kant cuenta con poca bibliograf ía secundaria y eso hace que 
en cierto no podamos ver una lectura de los textos de Kant más allá de Kant 
mismo y los problemas de su filosof ía moral. 

nos permita conjugar los fenómenos de la naturaleza con la pensabilidad de la 
moralidad de las acciones humanas.

En el segundo capítulo, se trata de analizar cuál sea la esencia del forma-
lismo ético. En este capítulo Palacios se aleja de las interpretaciones sesgadas 
de la formalidad de los principios de la moralidad. Para el autor, que la éti-
ca de Kant sea formal, no quiere decir que no tenga contenido. Es más la te-
sis de fondo que maneja este autor es la siguiente: “El formalismo ético no es 
sino la respuesta que Kant ofrece al problema del conocimiento de la ley mo-
ral y esta respuesta estriba en sostener que es la forma de la ley la que permite 
descubrir la materia o contenido de la misma” (pág. 45). A su vez, critica tan-
to la interpretación pragmatista de Stuart Mill como la interpretación analí-
tica de Hegel. 

Al final del capítulo, Palacios plantea una de las cuestiones fundamenta-
les en torno al formalismo ético, que Palacios deja sin resolver: “Tal cuestión 
es la siguiente: La universalidad de una ley moral ¿es tan sólo el fundamen-
to para tenerla por válida o es también propiamente el fundamento de que tal 
ley sea válida? O. dicho de otro modo: El que una máxima moral sea univer-
salizable ¿es sólo la ratio cognoscendi o es incluso la raño essendi de su legali-
dad?”(pág. 65).

El tercer capítulo Palacios lo dedica al estudio de las críticas de Brentano 
acerca del imperativo categórico. Resulta interesante cómo el autor va desgra-
nando la posición de Brentano frente al imperativo categórico. En este senti-
do, Palacios declara la insuficiencia de las críticas brentanianas al imperativo 
categórico. De hecho el autor considera que todavía no se ha llevado a cabo 
una refutación definitiva del concepto kantiano de la ley moral, con lo cual las 
objeciones de Brentano a Kant no serían para nada concluyentes. 

En el cuarto capítulo se trata acerca del concepto de autonomía en Kant, 
tras haber hecho un breve desglose de la noción de autonomía en el pen-
samiento. Una cuestión fundamental que se plantea a lo largo del capítulo,  
a raíz de la distinción entre voluntad (Willen) y libre albedrío (Willkur) es la 
siguiente: en cierta medida plegarse a las exigencias de la ley moral conlle-
varía un nuevo tipo de esclavitud moral, alejada de la tiranía de las pasiones, 
pero no por ello dejaría de ser una forma de esclavitud, a pesar de no estar so-
metido al influjo de la sensibilidad. Palacios plantea esta cuestión de una for-
ma muy acertada.

El quinto ensayo Palacios lo dedica a la interpretación kantiana de la con-
ciencia moral. La conclusión a la que llega el autor es que, desde el punto de 
vista del pensamiento del Regiomontano, solo se puede hacer, es decir, adop-
tar como máxima para la acción algo de lo que se esté completamente seguro 
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Summary

Duty, self-love, pain: hermeneutical keys of an anthropological ethics

This article is focused on Kant’s notion of moral duty, but only when it acts 
as a corrective device of self-love. In fact, the concept of moral duty is key to 
understand the process of separation between morality and happiness, which 
is regarded as typical of the modern conceptions included in moral life.

The main thesis of the paper is that neither contempt of oneself as a subject 
affected by pathological sensitivity compared with moral duty nor self-love 
are enough for the foundation of a realistic ethic that is based on an anthro-
pological point of view, in other words, an ethic that fits into what man is in 
his own personal reality and in his relationship with nature.

To support this thesis, the work is structured in four parts: analysis of Aris-
totelian ethics from the paradigm of self-love; historical explanation of the re-
asons why the concept of self-love ends up going into crisis; exposure of the 
main features that Kant understands as specific to morality; and finally, the 
recovery test of the particular individual’s concept of nature as well as the re-
conciliation of the subject with himself in it through the notion of pain, which 
is conceived as the foundation of the distinction between person and nature.

Juan Pablo Martínez – licencjat z filozofii na Universidad de Navarra 
(2011), absolwent Master en Estudios Avanzados en Filosofia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (2012), gdzie prowadzi wykłady zleco-
ne. Autor szeregu artykułów na temat filozofii Kanta. Kończy doktorat, 
pisany pod kierownictwem prof. Rogelio Roviry, na temat pojęcia osoby 
i prawa moralnego u Kanta.
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Ekofilozofia to dziedzina wiedzy, która, jak mniemam, opiera się na jednej 
zasadniczej intuicji. Wskazuje na nią Arne Næss w rozprawie Ecology, com-
munity and lifestyle. Pisze on: „Mamy poczucie, że nasz świat jest w kryzysie. 
Chodzimy dokoła w poczuciu pustki w naszym sposobie życia. Wiemy to na-
tychmiastowo, dane nam jest to w spontanicznym poznaniu, w intuicji”1. Ow-
szem, dodaje zaraz, że stan ten poświadczony jest przez dochodzące do nas 
wciąż informacje o tym, w jakiej sytuacji znalazł się świat. Co wyczuwamy, jaka 
wiadomość dana jest niemal namacalnie, w sposób oczywisty? „Cywilizacja jest 
po prostu odcięta w sposób beznadziejny od doskonałości otaczającej nas na-
tury. Wszystko dokoła zdaje się ponure i negatywne”2. Ekofilozofia bada ów 
stan rzeczy, czyni refleksję nad otaczającym człowieka środowiskiem. Czytamy 
w jednym z opracowań, że jest ona „nauką filozoficzną o środowisku przyrodni-
czym i społecznym, czyli o ekosystemie ziemskim i jego otoczeniu z aspektami 
teoretycznymi i praktycznymi”3. Trzeba uchwycić ów stan napięcia, jaki powstał 
między człowiekiem a tym, co go otacza. Nie jest wykluczone, że i takie posta-
wienie sprawy zakłóca istotę odkrywanej tu intuicji. Sformułowanie „człowiek 
i to, co go otacza” kryje informację, iż to człowiek jest w samym centrum reflek-
sji, a reszta stanowi tylko jakiś dodatek, w którym istota ludzka egzystuje. Tym-
czasem nie ma człowieka bez środowiska, bez otoczenia. Nie jest ono tworzone, 
raczej samo umożliwia pojawienie się istoty żyjącej. Ekofilozofia, tak jak usiłu-
ję ją tutaj zrozumieć, staje się tym samym bardziej refleksją nad światem niż 

1 A. Næss, Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press 2003, s. 1.
2 Tamże.
3 J. Dołęga, Ekofilozofia – nauka XXI wieku, „Problemy ekorozwoju” 1 (2006), s. 18.
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nad człowiekiem. Nie znaczy to, że ten ostatni zostaje pominięty; wszak myśle-
nie jest zawsze związane z istniejącym człowiekiem. Świat rozumiany jako śro-
dowisko życiowe musi zostać rozpoznany w swej niewinności, źródłowości po 
to, by poczynić refleksję nad jego stanem faktycznym, momentem, położeniem, 
w jakim się znalazł. Dopiero z tej perspektywy ujawnia się człowiek, niejako wy-
dobyty z poczynionej uprzednio refleksji nad naturą. Nie jest on już istotą nie-
zależną, daną samą w sobie, istotą rozumną wyróżnioną ze świata, który sam 
rozumny nie jest (w tym sensie, że nie posiada zdolności myślenia).

Rzecz jasna, rozważania tego typu prędzej czy później wiodą ku nieuchron-
nym trudnościom. Czy dany jest nam świat w swej niewinności? Czy faktycz-
ność, to, jakim dany jest nam świat, nie odebrała nam bezpowrotnie możliwości 
rozpoznania jego stanu źródłowego? Czy dysponujemy jakimkolwiek kryte-
rium pozwalającym rozsądzić, co jest faktyczne, a co źródłowe? Albo inaczej: 
czy dany jest w jakikolwiek sposób świat bez obecnego w nim uprzednio czło-
wieka – a nawet jeśli tak, to cóż z tego, skoro człowieka w nim „jeszcze” nie ma? 
Czy jednak pytania te nie biorą się z pierwotnego założenia, iż terminy: sens, 
rozumność, znaczenie, są ustanawiane przez człowieka, a następnie ekstrapo-
lowane na otaczającą go rzeczywistość? Czy nie jest to również swoista pułap-
ka, z której nie potrafi się wyzwolić również tzw. klasyczna definicja prawdy? 
Ekofilozofia zatem rodzi się raczej z przekonania (owszem, nieudowodnione-
go – w czym tkwi jego siła, a nie słabość), że prawda, to, co źródłowe, rodzi 
się pierwotnie ze świata, fundując jednocześnie człowieka jako takiego, czyniąc 
go istotą zdolną do rozumienia, przeżywania, odczuwania. Doświadczenie fak-
tycznego stanu rzeczy staje się więc źródłem bólu, cierpienia. Nie znaczy to, że 
ekofilozofia jest próbą osadzenia człowieka w świecie „bez” cywilizacji, kultu-
ry czy techniki. Jest to raczej próba przezwyciężenia tego, co Janusz Kuczyń-
ski określa jako „kataklizmy rodzone przez Wielką Naturę”, „niepozorną, cichą, 
ukrytą naszą własną, jakże prozaiczną i małą naturę, zaczajoną w nas”, wreszcie 
„społeczną wegetację – trwanie bierne, apatyczne”4.

Uwaga druga

Pojęcie „domu” ma charakter wieloznaczny. Myśl to, owszem, trywialna, 
jednak warta zauważenia i podkreślenia. Może ono bowiem wskazywać na 
konkretny budynek, przeznaczony do tego, by mogli w nim zamieszkiwać lu-
dzie. Z tej racji ma on zawsze pewien kształt, posiada ściany, które separują 
go od reszty otoczenia, oraz sufit zabezpieczający go przed wpływem pogody. 
Pełni on określoną funkcję, będąc miejscem schronienia, odpoczynku, działa-

4 J. Kuczyński, Filozofia życia, Warszawa 1965, s. 11.

nia. Jest ustanowiony poprzez coś, co można nazwać „chwilą inicjacji”, a skła-
da się na nią myśl architekta, zamysł tego, kto ma w nim zamieszkać, wreszcie 
cały zespół działań o charakterze prawnym, dający możliwość jego zbudowa-
nia. Termin ten może być też używany w szerszym znaczeniu. Domem jest 
wówczas świat, będący miejscem, w którym żyję, doświadczam upływu czasu. 
W określonym momencie pojawiam się na nim, stopniowo dochodząc do świa-
domości, że „jestem, istnieję, egzystuję”, że „poznaję, doświadczam, neguję, wy-
powiadam twierdzenia”, że „kocham, nienawidzę, krzyczę, płaczę”, że „pracuję, 
podziwiam, męczę się”, wreszcie odchodzę z niego, a fakt ten, dla mnie znaczą-
cy, zostaje zauważony zaledwie przez mniejszą czy większą grupę ludzi.

Należy zauważyć, że przywołując kategorię domu, chcę o nim myśleć 
w taki sposób, by nie zatracić z pola widzenia wspomnianej tu wieloznaczno-
ści, by moje opisy ją zakładały, uwzględniały, respektowały, by mogły mieć za-
stosowanie w każdym możliwym przypadku. Jeżeli zamiar taki jest możliwy, 
jeżeli można odnaleźć takie słowa, które uwzględnią wielość kontekstów, to 
mają one tutaj być zastosowane. Jest to, co uczciwie należy podkreślić, jakiś 
rodzaj podważenia przekonania o tym, iż prowadzenie sensownego dyskursu 
może się odbywać wyłącznie w ramach jednej tylko gry językowej. Szukamy 
możliwości opisania tego, co dotyczy tak konkretu, jak i symbolu.

Uwaga trzecia

Pomiędzy mną, mieszkańcem, a domem, otoczeniem mojego zamieszki-
wania (nie używam tych terminów w ścisłym nawiązaniu do Martina Heideg-
gera) zachodzi wspólnota odniesienia. Ja jestem dla domu, a on dla mnie. Nie 
ma mnie bez domu, jak też, na swój sposób, nie ma „tego” domu beze mnie. 
Warto zobrazować tę myśl. „Ja jestem dla domu” znaczy: jest on domem o tyle, 
o ile o niego dbam, o ile się nim zajmuję. Jeżeli zaprzestanę tej troski, zamie-
nia się w ruderę, a świat w coś, o czym pisze w najnowszej encyklice papież 
Franciszek: „Takie sytuacje powodują jęki siostry ziemi, łączące się z jękami 
porzuconych świata, ze skar gą żądającą od nas innej drogi. Nigdy nie trakto-
waliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało 
to miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci”5. Jednocześnie też „dom jest dla 
mnie”, bądź lepiej: jest odniesiony do mnie, jest sobą ze względu na mnie. Jeśli 
mnie nie ma, sam traci coś z siebie bądź nie jest już taki, jaki był. Myśl tę od-
daje obraz domu, w którym kiedyś mieszkałem, a który teraz ma innych lo-
katorów. Nie mam już do niego dostępu, stał się na wskroś obcy, nie-ten. Jest 
tak samo „inny” jak każdy inny, do którego nie mam dostępu. Podobnie świat 

5 Papież Franciszek, Laudato si’, rozdz. I, VI, 53.
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bez tego oto konkretnego człowieka jest już innym światem. Fenomen „obo-
jętności świata” opisywany przez Leszka Kołakowskiego jest słuszny, a jed-
nocześnie nietrafny (sprzeczność jest tu jak najbardziej na miejscu). Pustka 
opuszczonego przez kogoś miejsca jest nie do zastąpienia, nawet jeśli „ja”, któ-
re odeszło, było całkowicie anonimowe.

Uwaga czwarta

Skłonni jesteśmy sądzić, że w tej swoistej relacji, jaka zachodzi między mną 
a domem, elementy ją tworzące pełnią ściśle określoną funkcję. Jeden z nich 
jest stroną czynną, drugi bierną. „Ja” jestem tym, który dom buduje, urzą-
dza go, organizuje, wreszcie opuszcza. Dom jest zaś tym, który w bezbron-
ny i milczący sposób przyjmuje moją aktywność lub też jej brak. Sam z siebie 
nie może on niczego dodać ani ująć. Nie może siebie stworzyć ani unicestwić. 

Można jednak zapytać: czy schemat ten nie może zostać zweryfikowany? 
Co dzieje się z domem, kiedy mnie w nim nie ma? Co będzie się działo ze świa-
tem, w którym mnie nie będzie? Skoro zasadnym jest twierdzenie, iż na dru-
gie pytanie możliwa jest tylko jedna odpowiedź, która brzmi: świat, dla mnie 
(a mój osąd jest w tym przypadku kluczowy) przestanie istnieć, to czy pierw-
sze pytanie nie może również dopuścić takiej sytuacji? Skoro dom przestaje być 
domem, gdy mnie w nim nie ma, to czym wówczas jest? Jaki jest? Czy jest? Kwe-
stia ta, w oczywisty sposób nawiązująca do George’a Berkeleya, nie ma brzmieć 
w sposób radykalny. Nie twierdzimy tutaj, że mój dom „powstaje” w momen-
cie, kiedy jego zarys wyłania się w moim oku, gdy się do niego zbliżam, czy też 
w chwili, kiedy wkładam klucz do zamka. Pytamy nie tyle, „czy”, ale „czym” jest 
dom beze mnie. A może przejmuje wówczas inicjatywę, aktywizuje się, „uru-
chamia”? Powiedzmy, nieco poetycko, że żyje, starając się nadrobić to, czego nie 
jest w stanie realizować wtedy, kiedy w nim jestem. Ta w oczywisty sposób nie-
weryfikowalna teza ma, owszem, charakter nienaukowy. Czy jednak nie budzi 
poznawczego zaciekawienia, o jakie chodzi w filozofii? 

Mając w pamięci te trzy uwagi, stawiamy kwestię domu jako miejsca, 
w którym wyłania się tajemnica egzystencji. Jak rozumieć to zdanie? Kolejno 
przedstawiane myśli są próbą odpowiedzi na to pytanie.

Uwaga piąta

Otaczający człowieka świat jawi się jako zróżnicowany. W myśl tego, 
o czym pisaliśmy wyżej, nie chodzi jednak o twierdzenie, z punktu widze-
nia człowieka, iż da się w nim wyróżnić klasy przedmiotów, gatunki czy rze-

czy, które do czegoś mają służyć. Wszystko wiąże się bowiem z czynnością 
nazywania, nadawania znaczeń, przypisywania takiej bądź innej funkcji. 
Zróżnicowanie owo zawarte jest w świecie jako takim, w którym to, jak po-
wiedzieliśmy, odnaleziony zostaje człowiek. Są zatem takie elementy, które 
zdają się w swej istocie niezależne od tego, czy je postrzegamy czy nie, czy ich 
używamy czy nie. Kamień jest kamieniem, a drzewo drzewem; będą one sobą 
bez względu na to, czy ktoś uczyni je w jakikolwiek sposób obiektem „czemuś 
służącym”. Da się jednak wyróżnić coś, co zdaje się współ-egzystować, współ-
-istnieć z człowiekiem. Nie mówimy tu o świecie obojętnym wobec żyjących 
w nim istot ludzkich. Można bowiem powiedzieć, iż świat bez koegzystujące-
go w nim człowieka jest w pewien sposób martwy, całkowicie obojętny, po-
zbawiony wszelkiego znaczenia. Nie jest też wykluczone, że stwierdzenie to 
jest samo w sobie puste i jałowe – wszak świat może mieć, i raczej ma, sens 
dla innych żyjących w nim organizmów. 

Są w świecie rzeczy, które zdają się ustanawiać człowieka w jego istocie, 
a które też same są przez niego tworzone. Nie istnieją one bez niego, w tym 
sensie, że nie zyskują właściwego sobie znaczenia; nie są zatem w swoim ist-
nieniu obojętne. Dotykamy tutaj, jak się wydaje, czegoś, co jawi się jako najbar-
dziej elementarny element istnienia – istnienia człowieka i świata, w którym 
tenże człowiek żyje. Nie ma wszak człowieka bez kontekstu miejsca i czasu, 
on sam je ustanawia, one też tworzą go jako tę właśnie istotę żyjącą. W tej on-
tologii świata uwyraźnia się kategoria „domu”, którą próbujemy opisać.

Uwaga szósta

Nie sposób zatem pytać o człowieka poza kontekstem świata, w którym 
żyje, i odwrotnie. Stąd też należy pamiętać, że żadna kwestia dotycząca isto-
ty ludzkiej nie może pomijać kontekstu czasu i miejsca; myślenie o człowieku 
jest zarazem myśleniem o świecie. Stwierdzenie to, jeśli jest słuszne, odsy-
ła właśnie do „domu” rozumianego nie tylko symbolicznie, ale i dosłownie. 
To dlatego właśnie pisaliśmy wyżej, że wieloznaczność tego pojęcia nie jest 
sytuacją domagającą się przezwyciężenia, doprecyzowania. Dom to miejsce, 
w którym się żyje i wykonuje najbardziej prozaiczne czynności. Jest tak, że 
dokonują się one wyłącznie tutaj, poza nim zdają się prowizoryczne, niepeł-
ne, w pewnym sensie nie-poradne. Jak to rozumieć? Odwołajmy się do przy-
kładu. Czynność zmywania naczyń lub mycia podłogi wykonywane w domu 
są wyraziste, podejmowane w nim i dla niego. Te same działania poza domem 
(mycie naczyń w przydrożnym strumieniu lub sprzątanie namiotu) mają cha-
rakter zastępczy, tymczasowy. Mówimy o nie-poradności. Czynności wyko-
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nywane w domu są rodzajem „porady” – podpowiedzi, wskazówki, zalecenia, 
są czynieniem jakiegoś dobra dla domu i odwrotnie, dla tego, kto je wykonuje. 
Realizowane poza tym miejscem tracą ów walor, są w jakimś sensie wymuszo-
ne, wyzute z właściwego dla siebie znaczenia.

Również w wymiarze symbolu rozróżnienie to ma zastosowanie. Dom jest 
symbolem ciepła, bezpieczeństwa, spokoju, do którego wraca się myślą. Nie do-
tyczy to żadnych jego zamienników, miejsc, w których się przebywało chwilo-
wo. Zostały one pozbawione symboliki, a raczej nigdy jej nie miały. Były, jak 
mówimy, „miejscem zakwaterowania”, „tymczasowego pobytu”, którego szcze-
góły, kontury już po krótkim czasie zostają zatarte.

Czy powodem takiego stanu rzeczy jest moje nastawienie, świadomość, któ-
ra przyzwyczaiła się do miejsca, związała z nim, utożsamiła, czy może samo 
miejsce skłania do określonych przeświadczeń (terminu „przyświadczenia” 
używam tu w kontekście kard. Newmanna)? Wybór pierwszego rozwiązania 
jest rodzajem psychologizacji, opowiedzenie się za drugim zdaje się przypi-
sywać miejscu cechy, które nie podlegają żadnej weryfikacji. Mówimy jednak, 
o czym warto przypomnieć, o czymś (domu), co współ-egzystuje z człowie-
kiem, poruszamy się na gruncie ekofilozofii, rozumianej jako „dowartościowa-
nie” świata (co jest rodzajem rezygnacji z uprzywilejowania podmiotowości), 
zatem zarysowane w tym pytaniu dylematy zdają się tracić na znaczeniu. Moje 
„związanie” z domem i „prowizoryczność” wszystkiego, co jest jego „naśladow-
nictwem”, zdaje się więc mieć inne zamocowanie, niewynikające z psychiki czy 
przypisywania czemuś właściwości, których, jak wolno sądzić, mieć nie może. 
Śladów wyjaśnienia należy poszukać u Martina Heideggera.

Uwaga siódma

Przezwyciężenie podmiotowości, o czym wspomnieliśmy wyżej, nie jest 
powrotem do tradycyjnej metafizyki, rodzajem bezwarunkowego zawierze-
nia światu i prawidłom, jakie mają w nim rządzić. Mamy do czynienia z po-
szukiwaniem drogi pośredniej, w której miejsce i ten, kto je „zamieszkuje”, są 
sobie współ-dani, dla siebie współ-obecni (przypomnijmy, sytuacja ta nie za-
chodzi wobec świata jako takiego, ale jedynie określonych jego fragmentów, 
wycinków). Natrafiamy na trudny do uchwycenia moment, przy czym słowo 
to pojawia się nieprzypadkowo. Prawda, o której usiłujemy powiedzieć, zdaje 
się właśnie momentem, chwilą, w której dana jest sama w sobie. Powiedzmy 
więc za Heideggerem, że moje charakterystyczne i wyjątkowe związanie z do-
mem nie wynika z samego faktu, że jestem w nim obecny przez jakąś część 
mojego życia (szczególnie tę, która składa się na moje narodziny i dorastanie 

– nie jest to regułą, bowiem nierzadkie są przecież sytuacje, że ktoś wspomina 
dom rodzinny jako traumę, a odnajduje go w wieku dorosłym). Wyjaśni Hei- 
degger, że mamy tu do czynienia ze sposobem „bycia bytu, który jest w jakimś  
innym”6, i chciałoby się dopowiedzieć – „nic ponad to”. Stwierdzenie to ozna-
cza ni mniej, ni więcej to, że coś pozostaje w jakimś stosunku przestrzennym 
do czegoś innego. Z samego faktu mojego przebywania w czymś, gdzieś, wo-
bec czegoś nie rodzi się jeszcze więź jako taka. Odwołując się do prostego 
przykładu: z tego, że woda jest w szklance, nie wynika w żaden sposób to, że 
są one do siebie trwale odniesione.

To raczej bezsporne przekonanie podpiera Heidegger w ten sposób, iż 
stara się wykazać błędne założenie o charakterze ontologicznym (dodajmy 
– również antropologicznym, a śmiem twierdzić, że i etycznym). Można je 
opisać, przywołując ten oto fragment: „Bycia-w nie da się uwidocznić ontolo-
gicznie za pomocą ontycznej charakterystyki, która stwierdzi, powiedzmy, że 
bycie-w pewnym świecie jest własnością duchową, a »przestrzenność« czło-
wieka jego cielesnym uposażeniem, zawsze »ufundowanym« zarazem przez 
fizykalną materialność. W taki sposób ląduje się znów przy współ-obecnym-
-byciu tak uposażonej rzeczy duchowej obok rzeczy cielesno-fizykalnej”7. 
Podejmując sugestię niemieckiego filozofa, podkreślmy raz jeszcze, że pozo-
stawanie na poziomie odróżnienia „ja” od tego, co je otacza, jest w przypadku 
prowadzonych tu rozważań pułapką, która nie wyjaśnia istoty rzeczy. Są bo-
wiem miejsca, które uwyraźniają wzajemność „ja” i otaczającego świata.

Koniec końców, dotykamy tu jakże ważnego fragmentu myśli Heidegge-
ra, przy czym, co należy zaznaczyć, używamy jej w nieco zmienionej formie. 
Zmiana ta wiąże się z tym, iż doświadczenie, o którym pisze filozof, jest sto-
sowane do całości bytu, jest fundamentalnym sposobem bycia, podczas gdy 
używana w tym tekście argumentacja dotyczy wyłącznie domu jako miejsca, 
w którym zostaje ujawniona owa myśl (w tym też sensie jest to rodzaj polemi-
ki z Heideggerem). Czytamy więc: „bycie-w nie jest żadną »własnością«, którą 
jestestwo raz by posiadało, innym razem nie, i bez której mogłoby być równie 
dobrze, jak z nią. Nie jest tak, że człowiek »istnieje«, a jego bycie ma ponadto 
jakiś stosunek do »świata«, który człowiek by sobie niekiedy mógł zafundo-
wać. Jestestwo nigdy nie jest »najpierw« bytem niejako wolnym od bycia-w, 
który czasem miałby ochotę na nawiązanie »stosunków« ze światem”8. Zatem 
sugerujemy tutaj, że wyjątkowość mojej więzi z domem nie bierze się stąd, że 
raz w nim jestem, a innym razem przebywam poza nim. Odniesienia fizycz-
ne, przestrzenne nie mają tu znaczenia. W ten sposób jestem bądź nie jestem 
6 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 75.
7 Tamże, s. 79.
8 Tamże, s. 80–81.
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obecny ze wszystkimi innymi rzeczami, miejscami, okolicznościami. Dom 
stanowi innego rodzaju związanie, które nie bierze się ani z zewnętrznych 
okoliczności, ani też z moich lub czyichkolwiek ustanowień. Jestem z nim, 
w nim i dla niego, z kolei zaś on sam jest tym, czym jest, wyłącznie ze mną. 
Nie można tego powiedzieć o innym miejscu; przywołując Józefa Tischnera: 
ani o warsztacie pracy, ani świątyni, ani cmentarzu. Przyjdzie nam jeszcze po-
wrócić do tej kwestii w końcowych wersach przedstawianego tekstu. 

Nie dość na tym. Nie pozostaję „w stosunku” do domu, choć sugerować 
to może termin „relacja”, którego tu niejednokrotnie używamy. Można wręcz 
powiedzieć, że nawet nie istnieję bez domu, że moja więź wobec niego raz 
jest tracona, raz odzyskiwana, że tężeje, a potem narasta. Owszem, może ona 
słabnąć, być nieuświadamiana; mogę definitywnie opuścić mój dom, by już do 
niego nigdy nie wrócić, jednak są to tylko „zewnętrzne” przejawy czegoś, co 
w swej istocie jest niezmienne, co ustanawia nas we wzajemności odniesienia, 
wzajemnego tworzenia9.

Uwaga ósma

Więź, o której mowa, ma moment inicjacji, trwania, lecz z tego, co pró-
bujemy tu wykazać, wynika, że nie ma ona zakończenia. Szczególnie ostatnia 
myśl brzmi nad wyraz zagadkowo. Poddajmy ją analizie. Mówiąc o inicjacji, 
musimy zauważyć, że odróżnić od siebie należy pojęcia „budynku” i „domu”, 
przy czym rozróżnienie to ma zastosowanie w odniesieniu do jakiegoś „ja”, 
podmiotu, dla którego nabiera ono sensu. Nie każdy budynek jest domem, co 
oczywiste i bezsporne, natomiast każdy dom jest bez wątpienia budynkiem. 
By budynek stał się domem, musi zostać przyjęty i zamieszkany, a słowa te na-
leży rozumieć dosłownie. Bez „ja” nie zaistnieje, bez obecności pozostanie tyl-
ko budowlą, niczym więcej. Można powiedzieć o „osobowym” rysie, jaki musi 
mieć to, co określa się mianem domu. Zarazem samo „ja” dopiero w domu 
staje się sobą. Zwykło się twierdzić, szczególnie na gruncie filozofii spotkania 
czy dialogu, że warunkiem zaistnienia „ja” jest zawsze jakieś „ty”, bądź „my”, 
jak chce personalizm. Warto więc dopowiedzieć, iż to, co staje się domem po-
przez moją w nim obecność (czy pojawienie się), stając się, czyni ze mnie „ja” 
w całej pełni. 

To, co nazywam tu „trwaniem”, jest rzeczywistością niezwykle złożoną. 
Składa się na nie coś, co określa się jako „życie”, egzystencja, czyli „ja” sam za-
nurzony w czasie. Element czasowy jest tu niezbędny. Można mówić o wza-
jemnym współ-dojrzewaniu, dorastaniu, a może lepiej „zakorzenianiu się” nie 

9 Być może właśnie w tym miejscu otwiera się droga do filozoficznej analizy stanu bezdomności.

tyle „w”, ile raczej „wraz” z miejscem, w którym jestem. Przywołajmy tu Ga-
briela Marcela. Na czasowość składa się przeżycie „spontanicznej i bezpośred-
niej świadomości jakiegoś zawsze, jakiegoś przeżycia odwieczności wiążącego 
się z dobrze znanymi przedmiotami, wśród których żyjemy, z otoczeniem, 
wśród którego wypełnia się codzienne obowiązki”10. Jest to jeden element 
składowy, i zdaje się on zawarty we mnie, w odczuciu swoiście pojmowanego 
bezpieczeństwa, bliskości, spokoju, które bierze się właśnie z uświadomienia 
sobie faktu, iż w domu przedmioty są ze mną współobecne, stają się towarzy-
szami mojej codzienności, są-ze-mną-obecne. Jest też drugi element, na któ-
ry wskazuje francuski filozof, czyli „trudne do sformułowania odczucie jakiejś 
opiekuńczej obecności wcielającej się w te przedmioty, w to otoczenie, pogłę-
biającej jak gdyby i zabarwiającej codzienny horyzont”11. „Opiekuńcza obec-
ność” to coś, co „dom” wydaje się mieć w sobie, lub inaczej mówiąc, co daje 
mi on wraz z chwilą, w której staje się domem dla mnie. Jest to opiekuńczość 
rozumiana jako bycie przedmiotów dla mnie, jako coś, co określamy tu innym 
słowem: „służebność”, rozkładająca się na takie doświadczenia, jak doradztwo, 
pomoc, zastępowanie, zachwyt, ekstaza, rozkosz, przyjemność, i wiele in-
nych. Rzeczy mogą i czynią coś dla mnie, składając się na dom, a więc miejsce, 
w którym żyję. W tym też sensie odchodzimy tutaj od Heideggerowskiej kon-
cepcji poręczności przedmiotów, a raczej narzędzi. W domu, tak jak próbuje-
my go tutaj opisać, termin „narzędzie” ma ewentualnie znaczenie techniczne, 
potoczne, jest, paradoksalnie, raczej rozminięciem się z prawdą o przedmio-
cie jako takim niż jego uchwyceniem.

Widać więc, że w przedstawianej perspektywie nie ma czegoś takiego, jak 
rozróżnienie na „ja” i nie „ja”, wewnętrzne i zewnętrzne, we mnie i poza mną. 
Rzecz jasna, dopowiedzmy, uwaga ta nie ma charakteru uniwersalnego; nie 
twierdzimy, że „wszystko jest wszystkim”, że istnieje w świecie jakaś całość, 
która nie podlega jakiejkolwiek formie podziału. Ma ona zastosowanie w tym 
jednym, być może jedynym przypadku, kiedy człowiek odnajduje w swoim ży-
ciu coś, co z przekonaniem określi mianem domu. Prawda ta uwidacznia się 
właśnie w fazie „trwania”, czyli mojego bycia w domu, mojej łączności z nim. 
Jest ono doświadczaniem egzystencji, przeżywaniem codzienności, a zatem 
zawsze jakąś formą wzrastania, pogłębiania, rozwijania, ale też, dodajmy, po-
noszenia porażek, szeroko rozumianej destrukcji. Wszystkie te doświadcze-
nia dokonują się właśnie w „domu” bądź też razem z nim; dzieją się w nim 
lub też są doń przynoszone, by tu mogły być raz jeszcze przeżyte. W tym sen-
sie „dom” staje się miejscem powiernictwa, właśnie współ-przeżywania. Gest 

10 G. Marcel, Homo viator, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1959, s. 109–110.
11 Tamże, s. 110.
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zamknięcia drzwi po powrocie do domu nabiera tym samym głęboko sym-
bolicznego znaczenia. Tak jak ich otwarcie jest wyjściem do świata, ze świa-
domością, iż coś zostawiam, opuszczam, tak ich zamknięcie jest symbolem 
powrotu, odzyskania tego, co zostało utracone (nawet jeśli jest to tylko chwila). 
Tego, co stanowi o moim domu, nie wynoszę do świata, jednak to, co jest 
światem, jest przynoszone do domu i tu na swój sposób powtórnie przeżywa-
ne, analizowane, tłumaczone. Mam bowiem świadomość, że w moim domu 
mogę mówić o wszystkim, że dane mi w nim jest maksimum bezpieczeństwa. 

Powróćmy raz jeszcze do Marcela: „Dochodzimy do przekonania, że to, 
co zewnętrzne, jest również wewnętrzne, a raczej do stwierdzenia, że roz-
różnienie to nie ma sensu tam, gdzie chodzi o rozwój jakiegoś istnienia”12. 
Sens tych słów wydaje się uchwytny intuicyjnie, a bardziej drobiazgowe opi-
sy zdają się raczej zaciemniać, niż rozjaśniać kwestię. Przywołajmy tu jeszcze 
wypowiedź Hanny Buczyńskiej-Garewicz: „Miejsce staje się domem, gdy na-
stępuje zestrojenie jego duchowych treści z duszą mieszkańca. Ani miejsce, 
ani mieszkaniec nie jest pierwsze w tym związku, to, co pierwsze, to sama 
relacja, określająca jakąś przestrzeń formalną jako miejsce, a człowieka jako 
mieszkańca miejsca”13.

Uwaga dziewiąta

Wypowiedziana wyżej myśl, iż opisywana po wielokroć więź pomiędzy mną 
a moim domem nie może zostać utracona, brzmi problematycznie. Codzienne 
doświadczenie zdaje się stać z nią w sprzeczności. Opuszczamy dom rodzinny, 
jesteśmy świadkami dramatu bezdomności, dom jako taki może w jednym mo-
mencie zamienić się w ruinę. Wreszcie my sami tracimy go bezpowrotnie wraz 
z własną śmiercią. Utrata czegoś takiego jak dom wydaje się wpisana w egzy-
stencję człowieka. Józef Tischner wskaże na jedną jego istotną cechę: „Dom jest 
jednak również miejscem dramatu, a nawet tragedii”14, i dopowie: „Każdy dom 
jest skazany na opustoszenie”15.

Nie ulega wątpliwości, że słowo „dramat” funkcjonuje tu na określonym 
i jednobrzmiącym poziomie. Dramatyczne jest to, że więź ma zostać rozerwa-
na: bądź przez moje odejście, bądź przez rozpad samego domu. Dla jednego 
i drugiego jest to sytuacja dramatyczna, która da się opisać terminem „opusz-
czenie”. Owszem, dla mnie samego ten oto dom może zostać zastąpiony innym, 

12 Tamże, s. 111.
13 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 

2006, s. 36–37.
14 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 229.
15 Tamże. 

i może zostać zamieszkany przez kogoś innego. Więź jednak została rozerwa-
na, nowy dom nie będzie miał żadnego związku z poprzednim, a ja sam będę 
już związany z tym oto konkretnym miejscem. Wolno zadać jednak pytanie: 
czy rozpad ten ma charakter trwały, bezpowrotny?; lub inaczej: czy nie może się 
on oprzeć czemuś, co nazwać można „żywą pamięcią”, „trwającym wspomnie-
niem”, w którym jedno i drugie żyje, w którym się każdorazowo odnawia?

Jednak taka interpretacja jest dość prosta i, jak można mniemać, nie od-
daje pełni problemu. Problemem jest: jak rozumieć dramat, o którym pisze 
Tischner? Wszak w tekście polskiego filozofa rozgrywa się on w specyficz-
ny sposób. Jest on zawarty na początku i końcu wszelkiego pytania, jakie jest 
w stanie człowiek zadać. Wybrzmiewa więc w chwili, kiedy pytam o samego 
siebie, kim jestem, ale również wtedy, kiedy szukam rozwiązania, kiedy rysu-
ją się przede mną możliwe odpowiedzi. Jak zatem ujawnia się dramatyczność 
w pytaniu o utratę domu?

W nielicznych tekstach, w których poruszany jest ten właśnie problem, 
przebija przeświadczenie, iż dom jest miejscem, w którym odnajduję samego 
siebie, odnajduję przestrzeń własnej egzystencji. Dom umożliwia mi sformu-
łowanie pytania o samego siebie. W tzw. domu rodzinnym dorastam do tego, 
by owo pytanie zadać; odnajdując inny dom, w nim właśnie odnajduję coś, co 
można nazwać moją własną tożsamością. Jest też tak, że chwila, w której zdaje 
się, iż utraciłem dom, zmusza mnie do pytania o sens, wartość życia. W każ-
dym z tych doświadczeń dom jest obecny jako punkt odniesienia, miejsce, bez 
którego mnie nie ma, a przynajmniej nie ma mnie w pełni. Dom opuszczony, 
z rozmaitych racji, jest więc miejscem wspomnienia, odradzania się, odzyski-
wania siebie; ten, który nagle zniknął, zdaje się żyć, być wciąż obecny. Dra-
matyczność zdaje się w tym momencie zawierać w samym fakcie posiadania 
i braku, wspomnienia, które żyje, a jednocześnie pozostaje wspomnieniem. 
Można ją też zauważyć w domu, jak powie Tischner, opuszczonym, który, 
mimo iż jest już domem dla kogoś innego (spełniając wszystkie funkcje, jakie 
ma pełnić), zdaje się na wskroś obumarły, pozostawiony, pozbawiony mojej 
w nim obecności. Brak, który tu opisujemy, jest jednocześnie rodzajem woła-
nia o mnie, znowu wspomnieniem tego wszystkiego, co się w domu wydarzy-
ło. W tym właśnie sensie mówimy o trwałości więzi.

Wolno w tym momencie zadać pytanie, czy dom zamieszkany „na nowo” 
jest tym samym miejscem, którym był do tej pory, czy staje się czymś innym, 
nowym, mimo że miejsce jako takie się nie zmieniło, a zyskało „tylko” nowych 
mieszkańców. Autor tego opracowania skłania się ku drugiej możliwości, przy 
czym argumentacja na rzecz tego przekonania wydaje się trudna.
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Uwaga dziesiąta

W Filozofii dramatu Tischner zestawia dom z warsztatem pracy, świątynią 
i cmentarzem. Warto przeanalizować i ten ślad. Co różni te miejsca od domu, 
skoro w każdym z nich też spędza się określony czas własnego życia?

O warsztacie pisze autor w kontekście miejsca pracy; to tutaj dochodzi do 
tego, co nazywa on „zakorzenieniem”16. Rozjaśnijmy tę myśl. Dochodzi tutaj 
do „bratania” się człowieka z ziemią, na której żyje. Ta jawi się jako pole moż-
liwych działań, teren do zagospodarowania. Warsztat daje też poczucie stabil-
ności, bezpieczeństwa. To tutaj, z tej pozycji, z tego miejsca dokonują się akty 
urabiania otaczającego świata. Zauważmy pewną intuicję – praca wykonywa-
na poza warsztatem jest na swój sposób niebezpieczna; wydaje się wówczas, 
że człowiek jest nie-zabezpieczony, bezbronny, nagi. Jego zmaganie się z oto-
czeniem uwydatnia jego samotność, nieporadność, znikomość wobec świa-
ta. Warsztat zdaje się chronić człowieka, dawać mu poczucie siły, zdolności, 
twórczości. Czy jednak może on zastąpić dom? Wydaje się, że nie, a to z jed-
nego istotnego powodu. Warsztat jest w całości podporządkowany wpływowi 
czasu. Funkcjonuje wyłącznie wtedy, gdy w określonych godzinach jest wy-
pełniony obecnością pracującego. Element ten jest nieusuwalny, on sprawia, 
że warsztat na ileś godzin staje się namiastką domu (wszak tutaj nie tylko pra-
cuję, ale też jem, chwilami odpoczywam), lecz zawsze tylko na określony od-
cinek czasu. Nie dość na tym; Tischner powie, że praca „staje się źródłem 
słabości i śmierci”17. Istotnie, warsztat jest miejscem, w którym dominującą 
rolę odgrywa praca, wysiłek, poświęcanie własnych mocy. Jest jednowymia-
rowy, podlega określonemu schematowi działania, i to takiemu, który „zu-
żywa siły”, prowadząc ku zmęczeniu, znużeniu, niechęci. Przychodzi wręcz 
moment, w którym staje się on miejscem „niechcianym”, takim, „od” którego 
chce się uciec. Jest jedno miejsce, „do” którego się ucieka – dom.

Inaczej ma się rzecz z innym symbolicznym (ale nie tylko) miejscem, jakim 
jest świątynia. Symbol znajduje swoje uwyraźnienie w konkrecie. Paradok-
salnie, świątynia jest miejscem ujawnienia się tego, co konkretne. Przycho-
dzę do niej w określonym celu, mam przekonanie, że tutaj właśnie (zwłaszcza 
tutaj, wyłącznie tutaj) otrzymam to, co jest mi potrzebne, niezbędne, uprag- 
nione. Na pytanie, czego szukam, odpowiedź może być tylko jedna – dobra. 
Jest to jednak dobro o specyficznym, wyjątkowym charakterze. Związane jest 
ze sferą sacrum, ma ściśle religijny wymiar. „Człowiek przychodzi do świąty-
ni, aby się uświęcić”18, i wszystko, co dookreśla to miejsce, składa się na jego 
16 Tamże, s. 231.
17 Tamże, s. 232.
18 Tamże.

kształt, wygląd, służyć ma temu jednemu celowi. Świątynia, o czym szerzej 
mówi teologia, jest miejscem wyjętym, wyłączonym ze świata. W tym sen-
sie jest ona miejscem nie-codziennym, to znaczy innym od tego wszystkiego, 
co składa się na moją egzystencję. W świątyni nie śpię, nie odpoczywam, nie 
dojrzewam. W niej wszystko, co mam, staram się przenieść na inny wymiar 
bytowania. W języku potocznym mówi się czasem, że nawet po doświadczo-
nych w świątyni „wzniosłościach” trzeba wrócić do codzienności. Przy czym 
powrót ten nie jest wymuszony, oczekiwany. Dom nie jest miejscem ucieczki 
ze świątyni. Inaczej, ona sama każe nam pytać o to, czy jest jakakolwiek moż-
liwość znalezienia domu, który będzie na zawsze wyjęty spod wpływu cza-
su. Wracam do mojego domu przepełniony pytaniem o tę właśnie możliwość.

Cmentarz to jeszcze jedno miejsce, w którym rozgrywa się moja egzy-
stencja, a rozgrywa się w podwójnym znaczeniu. Najpierw jest on dla mnie 
miejscem, gdzie doświadczam obecności i zarazem nieobecności tych, którzy 
je „zamieszkują”. Są to ludzie całkiem anonimowi, znani mi wyłącznie z na-
grobnego napisu, ale także ci, których znałem, których wspomnienie jest we 
mnie jakoś żywe. Moje bycie na cmentarzu rodzi szczególnego rodzaju pyta-
nie: czy pomimo śmierci istnieją jeszcze jakiekolwiek formy łączności pomię-
dzy nami? Jest i drugi niezwykle istotny moment, w którym rodzi się pytanie 
o mnie samego, mój los, trwanie bądź też definitywne zaginięcie wraz z moją 
własną śmiercią. Tak jak w świątyni pytałem o możliwość wiecznego zado-
mowienia się, tak pytam o moją własną egzystencję. Czy to, co działo się ze 
mną za życia, a w szczególności co działo się ze mną w moim domu, w sferze 
szeroko rozumianej intymności, wyczerpuje się w tych i tylko tych doświad-
czeniach? Powrót do domu i w tym przypadku nie jest ucieczką. Być może 
najbardziej doniosłym doświadczeniem będzie to jedno – w obliczu nieoczy-
wistości wieczności wracam do domu z poczuciem jeszcze głębszego związa-
nia z tym, co mam, tym, co jest mi dane tu i teraz. Cmentarz daje tym samym 
możliwość jeszcze pełniejszego związania z ziemią. To doświadczenie wyda-
je się bezsporne.

Uwaga jedenasta, końcowa

Podjęta próba opisu kategorii domu natrafia na jedną istotną przeszkodę. 
Niektóre obrazy, odniesienia, doświadczenia stają się dzisiaj coraz bardziej 
obce, niezrozumiałe. Domy zamieniają się w twierdze, straszą masywnością 
budowy, zawiłością konstrukcji; stają się coraz bardziej sterylne, zautoma-
tyzowane. W coraz bardziej wymyślny sposób są odseparowywane od ota-
czającego świata, a wszelki kontakt z nim obwarowany jest przeraźliwym 
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dźwiękiem alarmu. Nie dość na tym, sam świat staje się miejscem opuszczo-
nym, pomijanym w przeżywanej przez człowieka egzystencji. Staje się rodza-
jem noclegowni, której jedyną funkcją jest w jak najkrótszym czasie dać mi 
maksimum komfortu i odpoczynku. Wszystko to zaciera symbolikę domu, 
drzemiące w nim znaczenia, ukryte niuanse. Niemożność dostrzeżenia tych 
wymiarów jest też, jak się wydaje, przyczyną tego, iż sam człowiek nie jest 
w stanie uchwycić własnej egzystencji, zobaczyć samego siebie jako tego, któ-
remu dana została zagadka bycia w świecie.

Obraz domu, jaki przewijał się na tych stronach, to miejsce, w którym żyję, 
jestem, które daje mi poczucie spokoju, bezpieczeństwa, ochrony, które sta-
je się i wzrasta wraz ze mną, które dając mi możliwość życia, w jakiś sposób 
mnie samego funduje. Jest moim własnym otoczeniem, miejscem, z którego 
„spoglądam” na świat, doświadczam go, zauważam. Można powiedzieć, że 
świat przestaje być straszny, okrutny, niepokojący, kiedy mam możliwość pa-
trzenia nań z perspektywy mojego domu. Do takiego obrazu można znaleźć 
jeszcze jedno dopowiedzenie. 

Francuski filozof Gaston Bachelard w swych subtelnych analizach zauwa-
ża, że nasze życie upływa „w pośredniej części domu”19, gdy tymczasem są 
jeszcze dwa miejsca nieodłącznie do niego odniesione. Są to strych i piwni-
ca. Myśl ta prowadzi autora do bardziej szczegółowych rozważań. Odniesione 
do domu, ściśle z nim związane, strych i piwnica wprowadzają w nową rze-
czywistość. Zawierają się w nich dwa światy, „z jednej strony mrok, z drugiej 
– światło, z jednej – głuche szmery, z drugiej – ostre odgłosy. Widma z góry 
i widma z dołu mają różne głosy i różne postaci”20. Jest to droga w dół i droga 
w górę, w jednym i drugim przypadku wiodąca z domu. Są to pierwsze „wy-
prawy”, jakie się odbywa ku temu, co nieznane, tajemnicze. Miejsca te jednak 
nie są całkowicie obce, wszak są z domem związane, wypływają zeń i do nie-
go ponownie wiodą. Tajemniczość piwnicy wiąże się z dojmującą niepewno-
ścią, nieoczywistością tego, co mogę w niej zastać, zaś tajemniczość strychu 
to nowa perspektywa, możliwość innego spojrzenia na świat, zmiany miejsca, 
oderwania się od codziennych przyzwyczajeń. Bliskość domu, o której wiele 
tu mówiliśmy, wiąże się również i z tym wymiarem, gdyż dzięki niemu, nieja-
ko w nim i poprzez niego mogę zmierzyć się ze światem, otoczeniem, jego bli-
skością i zagadkowością. 

Jest to okazja nie tylko do poznania świata, ale również samego siebie, 
szczególnie zaś doświadczenia samotności. W piwnicy trzeba zmierzyć się 
z wątpliwością, czy na pewno jestem tu sam, czy nie otacza mnie niewidzialny 

19 G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 311.
20 Tamże.

świat zjaw, duchów, a szerzej mówiąc: nieoczywistości, zagadkowości. To py-
tanie domaga się, bym odnalazł samego siebie jako tego, któremu przychodzi 
zmierzyć się z tym, co okryte aurą mroku. Na strychu z kolei moja samotność 
nie jawi się jako groźna, wydana na pastwę tego, co nieznane. Tutaj jest ona 
inaczej przeżywana, stając się otwarciem na świat, uruchomieniem tkwiących 
we mnie marzeń. Zauważmy jednak, że wszystko to dane jest mi poprzez dom 
– wszak ani strych, ani piwnica nie są nimi bez domu.

Poszukiwaliśmy śladów, sugestii, podpowiedzi, które pozwolą nam spoj-
rzeć na dom jako miejsce, w którym ujawnia się moja egzystencja. Mówimy 
o sugestiach, bowiem tylko z takimi sposobami docierania do prawdy może-
my mieć w tym przypadku do czynienia. Gdy stosujemy inne kryteria, doma-
gając się sprawdzalności stawianych tez – dom okazuje się tylko budynkiem, 
stertą cegieł i płyt, a ja kimś, kto w jakimś momencie życia w tymże miejscu 
przebywa. Być może tutaj właśnie potrzeba filozofii znacznie bardziej sub-
telnej, wyważonej, potrafiącej połączyć racjonalność wywodu z poruszeniem 
wyobraźni. Tak zresztą zdaje się funkcjonować ekofilozofia, widząc dramat 
napięcia, jakie rozciąga się dzisiaj pomiędzy światem a żyjącym w nim czło-
wiekiem.
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Summary

Home as a place of manifestation of existance. 
A thought collected in eleven comments

The concept of “home” has many meanings. The idea is indeed trivial, ho-
wever worth of notice, and highlighting. It may indicate a specific building, 
designed to ensure that people can live in it. For this reason, it always has 
a specific shape, has walls that separates it from the rest of the surroundings 
as well as a ceiling that separates it from influence of the weather. It has a func-
tion, being a place of refuge, rest, likewise action. It is established by what  
might be called “a moment of initiation”, it involves an architect’s thought, the 
mind of the one who is meant to live there, and finally the entire set of a le-
gal nature activities, that provides a possibility for building it. This term can 
also be used in a broader meaning. It is then the world which is a place whe-
re I live, I experience the passage of time. At a certain moment I appear on it, 
gradually coming to the realization that “I am, I exist”, that “I recognize, expe-
rience, deny, tell statements”, that “I love, hate, scream, cry”, that “I work, I ad-
mire, I get tired”, and finally I am leaving it, and this fact, meaningful for me is 
being noticed by the smaller or slightly larger group of people only. In presen-
ted article, we put the matter of home as a place where a mystery of existence 
emerges. How to understand this sentence? Sequentially presented thoughts 
are an attempt to answer this question.          

Mirosław Pawliszyn CSsR – wykłada filozofię na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim (etyka, metafizyka, metodologia nauk) oraz  
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tor naczelny rocznika naukowego „Studia Redemptorystowskie”. Zain-
teresowania naukowe: filozofia religii, metafizyka współczesna, filozofia 
rosyjska, filozofia śmierci.
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Uwagi wstępne 

Aporetyczna koncepcja filozofii ukształtowała się w starożytności. Zna-
czący wkład w jej rozwój mieli Sokrates, Platon, a zwłaszcza Arystoteles1. 
Stagiryta nakreślił metodologiczne ramy poznania aporetycznego. Przez ten 
typ poznania rozumiemy tutaj dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie 
aporii filozoficznych. Najogólniej rzecz ujmując, wychodzi ono zawsze od 
sformułowania a p o r i i – problemu, dostrzeżonego przeważnie na tle do-
tychczasowej historii zagadnienia. Sformułowanie aporii jest punktem wyj-
ścia w procesie poznania intersubiektywnego, czyli takiego, które rozgrywa się 
społecznie i może uzyskać sprawdzian swojej wiarygodności. Kolejnym kro-
kiem w badaniu aporetycznym jest d i a p o r e z a, czyli konfrontacja różnych 
stanowisk. Pozwala ona na głębsze dostrzeżenie problemu i przygotowuje do 

1 Zob. M.A. Krąpiec, Punkt wyjścia w poznaniu filozoficznym, w: tenże, Byt i istota, Lublin 1994, 
s. 114–115. Autor ten używa słowa „aporematyczna”. W niniejszych analizach będę posługiwał 
się pojęciem „aporetyczna”. Zob. P. Duchliński, W stronę aporetycznej filozofii klasycznej, Kraków 
2014, s. 7–22. 
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sformułowania jego rozstrzygnięcia. Etapem wieńczącym jest e u p o r i a –  
rozwiązanie wątpliwości, które może mieć charakter zdania pewnego, nie-
obalalnego, lub hipotezy, otwartej na możliwość korekty. Samo zaś rozwią-
zanie znów może stać się kolejną aporią i uruchomić ciąg kolejnych badań 
zmierzających do objaśnienia problemu. Ten typ poznania był kontynuowany 
w okresie średniowiecza, gdy przybrał kształt metody scholastycznej disputa-
tiones. Współcześnie występuje w różnych formach filozofii analitycznej oraz 
w niektórych kierunkach filozofii kontynentalnej (Hartmann, Popper) posłu-
gujących się metodą aporetyczną2. Dyskusje prowadzone między analitykami 
różnego autoramentu przypominają, pod względem formalnym, schemat po-
stępowania właściwy mistrzom scholastyki. 

Aporie – problemy filozoficzne, nie biorą się znikąd. Są uwarunkowane 
różnymi czynnikami, które determinują sposób ich dostrzegania, formułowa-
nia i rozwiązywania. Chodzi tu o czynniki rzeczowe i historyczno-filozoficz-
ne; w skład tych ostatnich wchodzi obok historii filozofii aktualny naukowy 
obraz świata3. Można zatem mówić, że o dostrzeganiu i rozstrzyganiu pro-
blemów filozoficznych decyduje sama rzeczywistość, historia myśli filozoficz-
nej oraz aktualny naukowy obraz świata. Na tych właśnie czynnikach chcemy 
skupić się w niniejszych rozważaniach. Aby odpowiedzieć na pytania: (i) któ-
ry z nich ma największy wpływ na powstawanie współczesnych aporii filozo-
ficznych oraz (ii) co decyduje o ich wyborze i epistemologicznej waloryzacji, 
przeanalizujemy wybrane stanowiska filozoficzne, aby zobaczyć, jak rozkła-
dane są akcenty i jaka jest rola poszczególnych czynników w formułowaniu 
aporii filozoficznych4. Na bazie przeprowadzonej dyskusji zaproponujemy  
hipotezę integralnej koncepcji poznania aporetycznego, które w formułowa-
niu i objaśnianiu aporii bierze pod uwagę wszystkie przeanalizowane czynni-
ki. Celem analiz będzie też usystematyzowanie pewnych stanowisk i poglądów 
dotyczących heurezy problemów filozoficznych. Zaproponowane ustalenia 
otwierają kolejne płaszczyzny dyskusji, zwłaszcza o roli wartości epistemicz-
nych, których akceptacja odgrywa na poziomie metaprzedmiotowym podsta-
wową rolę w wyborze problemów oraz ich sposobów rozwiązywania. 

1. Rzeczowy wymiar aporii 

Dla wielu filozofów podstawowym czynnikiem kształtującym powstawa-
nie aporii filozoficznych jest sama rzeczywistość. Dla tomistów to sama spon-
2 Zob. S. Kamiński, Jak filozofować. Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989.
3 Można też mówić o roli historii nauki w kształtowaniu problemów filozoficznych. 
4 Pomijamy w artykule epistemologiczną charakterystykę sytuacji problemowej. Koncentrujemy się 

bardziej na czynnikach, na bazie których może być ona dostrzeżona.

tanicznie doświadczana przez nas rzeczywistość stanowi naturalny kontekst 
formułowania filozoficznych problemów5. Te najbardziej podstawowe, z któ-
rymi zmaga się filozofia, są spontanicznie werbalizowane przez dzieci. 

 
Zarówno dzieci zaczynające używać swego rozumu jak i my sami pytamy: 

„co to jest?”, „z czego to jest?”, „skąd to jest?”, „po co to jest?”, słowem: „dla – 
czego to jest”. Spotykamy się z całym szeregiem pytań dookreślających pytania 
poprzednie; a więc pytania: „jakie jest?”, „ile jest?”, „z czym – kim to jest?”, „gdzie 
to jest?”, „kiedy to jest?”, „jak to jest?”, „czy działa?”, „czy odczuwasz działanie?”, 
„czyje to jest?” i cały szereg równoważnych, tak lub inaczej sformułowanych 
pytań6. 
 
Dzieci zadają je pod wpływem doświadczenia pozaumysłowej rzeczy-

wistości. Ona sama bowiem wymusza te pytania. Jest jakby „pytajna” sama 
w sobie. Warunkiem tej pytajności jest jej natura. „To ta sama poznawana rze-
czywistość zmusza nas do stawiania pytań, wypływających z poznawczego 
ujmowania tej rzeczywistości”7. Już w naszym potocznym, zdroworozsądko-
wym poznaniu, będącym naturalną bazą poznania spontanicznego, naukowe-
go i filozoficznego, rzeczywistość ujawnia się jako strukturalnie złożona. To 
właśnie złożoność świata wymusza na naszym aparacie poznawczym określo-
ne pytania. Rzeczywistość, odsłaniając bogactwo swej złożoności, budzi w nas 
uczucie zdziwienia. Ten moment dobrze uchwycił Arystoteles, który uznał, 
że zdziwienie było początkiem filozofii. W pierwszej księdze Metafizyki pi-
sał: „dzięki bowiem dziwieniu się ludzie obecni jak i pierwsi myśliciele zaczęli  
filozofować, dziwiły ich początkowo niezwykłe zjawiska spotykane codzien-
nie, później z wolna stawali wobec trudniejszych zagadnień, jak na przykład 
wobec zjawisk związanych z Księżycem, Słońcem i gwiazdami, i wobec po-
wstawania wszechświata. A kto jest bezradny i dziwi się, poznaje swoją niewie-
dzę”8. Dla pierwszych filozofów to właśnie sama rzeczywistość była impulsem 
do podjęcia poszukiwań arche świata. Wszystkie dawane przez nich odpowie-
dzi brały za podstawę owej arche jakiś czynnik występujący w samej rzeczywi-
stości, czy to była woda, powietrze, czy też ogień. To przecież nie filozofowie 
wmówili człowiekowi potrzebę rozumienia świata. Tkwi ona w każdym z nas 
naturalnie i wyraża się w spontanicznym pragnieniu poznawania rzeczywi-
stości. Najdobitniej wyraził tę prawdę znów Arystoteles w pierwszym zdaniu 
swojej Metafizyki: „wszyscy ludzie z natury dążą do poznania”9. Spontaniczna 
potrzeba zrozumienia świata, właściwa tylko człowiekowi, wyraża się w spo-
5 Zob. M.A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia, Lublin 1999, s. 15–18.
6 Tamże, s. 15. 
7 Tamże, s. 17. 
8 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2009, 983a, s. 26.
9 Tamże, 980a, s. 21.



121Filozofia120 Studia Redemptorystowskie

sób najbardziej podstawowy w pytaniu „dla-czego?”. Dostęp do tego pytania 
nie jest zapośredniczony w żadnym systemie, nie jest apriorycznie determi-
nowany przez uprzednie przedzałożenia, mniej lub bardziej dowolnie przyj-
mowane. Pytanie to powstaje w naszym umyśle spontanicznie w momencie 
bezpośredniego „oglądu” samej rzeczywistości, która będąc pytajną, wymu-
sza jego zadanie na naszym aparacie poznawczym. W pytaniu tym zawsze 
chodzi o rację, czy to dlaczego coś jest takie a nie inne, czy też dlaczego coś 
w ogóle istnieje, skoro równie dobrze mogłoby nie istnieć, gdyż nie wiąże go 
żadna konieczność istnienia. 

 
(…) fundamentalne pytanie: „dla-czego”. „Dlaczego”, czyli ze względu na co, 

jest coś? „Dlaczego?”, a więc ze względu na jaki czynnik coś jest takie, jakie jest? 
„Dlaczego coś należy raczej czynić, niż nie czynić”. Dlaczego coś należy czynić 
tak a nie inaczej? Tak więc we wszystkim, co poznajemy i poznając, działamy, 
szukamy takiego „czynnika”, czyli takiej realnej „racji”, która by uzasadniała 
i czyniła zrozumiałym – to wszystko, co poznajemy i czynimy w naszym życiu10. 
 
Podstawowym problemem – aporią – tak dla człowieka kierującego się zdro-

wym rozsądkiem, jak i filozofa jest przede wszystkim zrozumienie rzeczywistości. 
Zwykle ludzie na własną rękę poszukują odpowiedzi umożliwiających im organi-
zację doświadczenia i działania w świecie. Zdaniem tomistów, filozof, który nigdy 
nie porzuca zdrowego rozsądku w kształtowaniu swojej wizji filozoficznej, zmie-
rza do dostarczenia odpowiedzi na pytanie „dla-czego?”, które miałyby charakter 
ostatecznych. Owe odpowiedzi muszą być też należycie uzasadnione w opar-
ciu o samą rzeczywistość, która wygenerowała problematyzujące pytania. Po-
szukiwanie racji wyjaśniających jest czymś najbardziej zgodnym z ludzką naturą.  
Filozof podejmujący to zmagazynowane w spontanicznie zadawanych pytaniach 
zamówienie poznawcze udziela na nie odpowiedzi, które czynią poznawaną 
przez nas rzeczywistość ostatecznie zrozumiałą i sensowną. Rzeczowy kontekst 
powstawania aporii filozoficznych wiąże się z ostateczną potrzebą zrozumienia 
świata poprzez wskazanie na takie racje, które wyjaśniają złożoną rzeczywistość 
w samych jej podstawach, czyniąc ją czymś sensownym, wykluczającym ontyczny 
absurd. Ten bowiem zawsze pojawia się w momencie, kiedy nie potrafimy odkryć 
proporcjonalnego czynnika tłumaczącego ostatecznie rzeczowy kontekst aporii. 
Filozofowie w ciągu wieków podejmowali takie pytania, jak „co to jest”, „z czego to 
jest”, „od kogo to jest”, i dawali na nie różne odpowiedzi. U podstaw każdej z nich 
tkwiło pytanie „dla-czego?”, które wiązało myśl z rozumieniem samej rzeczy po-
znawanej11. Doświadczane rzeczy spontanicznie kształtują w nas nie tylko pod-
10 M.A. Krąpiec, O rozumienie filozofii, Lublin 1999, s. 8. O naturze problemów pisze też Stagiryta 

w Topikach. Zob. Arystoteles, Topiki, Warszawa 2013, 104b, s. 54–55.
11 Zob. M.A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia, dz. cyt., s. 37–38. 

stawowe mocno problematyzujące pytania – aporie – ale też naprowadzają na 
proporcjonalne do struktury rzeczy odpowiedzi. Poszukując rozwiązania aporii, 
można je znaleźć tylko w samej rzeczy, w jej czynnikach wewnętrznych lub też poza 
rzeczą w jej czynnikach zewnętrznych, które ostatecznie ją uniesprzeczniają12. 
To bowiem sama rzecz, jak podkreślają autorzy tomistyczni, wyznacza propor-
cjonalną metodę jej badania. Również fenomenologowie uważali, że to same 
rzeczy są podstawą kształtowania aporii filozoficznych. W jednej ze swych wczes- 
nych prac Husserl pisał, że „nie filozofie, ale same rzeczy i problemy muszą sta-
nowić bodziec do badania”13. Dostęp do owych rzeczy, jako podstawy wszelkiego 
filozofowania, miała gwarantować „zasada wszystkich zasad”. Można ją określić 
jako twardy rdzeń programu badawczego fenomenologii. Została sformułowana 
przez Husserla w Ideach I. Czytamy tam: 

 
(…) żadna teoria, jaką by można wymyślić, nie może nas zwieść na manowce 

co do tej zasady wszystkich zasad: że każda źródłowo prezentująca naoczność 
jest źródłem prawomocności poznania, że wszystko, co się nam w intuicji 
źródłowo (by się tak wyrazić: w swej cielesnej rzeczywistości) przedstawia, 
należy po prostu przyjąć jako to, co się prezentuje, ale także jedynie w tych 
granicach, w jakich się tu prezentuje14. 
 
W wariancie pozytywnym zasada ta zwraca uwagę, iż ostatecznym źró-

dłem i podstawą wszelkiego poznania oraz wiedzy jest bezpośrednie do-
świadczenie. Jest ono tak źródłem danych, jak i spełnia funkcję kontekstu 
uzasadnienia (uprawomocnienia) odnośnych sądów formułowanych w opar-
ciu o prezentujące się „dane”. W wariancie negatywnym, zdaniem Ingarde-
na, „zasada wszystkich zasad” podkreśla, iż „należy dopóty zneutralizować 
ważność wszelkich przekonań, domniemań czy sądów w znaczeniu logicz-
nym, dopóki odpowiednie bezpośrednie doświadczenie poznania (doświad-
czenie w szerokim tego słowa znaczeniu) nie wykaże ich prawdziwości”15. 
W sposób szczególny temu zawieszeniu ma zostać poddana teza naturalnego 
nastawienia. Naturalnemu światu odpowiada po stronie podmiotu coś w ro-
dzaju naturalnego nastawienia. Heidegger określił to później jako zanurzenie 
w faktyczności świata. Husserl jednak bardzo specyficznie rozumie tę pod-
miotową postawę, która określa naturalne nastawienie. Wiąże się ono z eg-
zystencjalnym przeświadczeniem, jakie podmiot żywi wobec świata. Świat 
jest traktowany jako realny, niezależny od mojej świadomości. Dany jest w ak-
12 Tamże, s. 38–39. 
13 E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1992, s. 78.
14 Tenże, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1967, 

s. 73.
15 R. Ingarden, Dążenia fenomenologów, w: tenże, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, 

s. 293. 
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tach spostrzeżenia zewnętrznego i wewnętrznego. W każdym spostrzeżeniu 
ma miejsce moment stwierdzenia (Setzung) istnienia przedmiotu. Husserl, a za 
nim także Ingarden określają ten moment mianem momentu tetycznego. „Jeśli 
zaś cały świat istnieje dla mnie jak ten kawałek papieru, musiałbym powiedzieć 
– pisze Ingarden – [że] jest we mnie pewna generalna teza, która odnosi się do 
całego świata, i teza ta nie jest taka, jak ów akt uchwycenia kawałka papieru, 
który zaczął się, trwał przez pewien czas, tyle a tyle, i zniknął, ta generalna teza 
bowiem trwa nieprzerwanie”16. Husserl zastosował redukcję fenomenologiczną 
w celu „wykrycia osobnej dziedziny indywidualnego (jednostkowego) bytu, jaką 
stanowi czysta świadomość”17. Poszukując poznania absolutnego, uznał on, iż 
tylko w płaszczyźnie czystej świadomości za pomocą immanentnego spostrze-
żenia takie poznanie może dojść do skutku. W poznaniu tym bowiem przed-
miot, na który kieruje się akt spostrzeżenia immanentnego, należy do tego 
samego strumienia przeżyć co akt. Między przedmiotem a aktem spostrzeże-
nia immanentnego zachodzi jedność, tak iż przedmiot ten daje się wyodrębnić 
tylko w abstrakcyjny sposób. Tym samym dzięki zastosowaniu redukcji feno-
menologicznej Husserl odkrył nowy absolutny obszar bytu. Już Hedwig Con-
rad-Martius zwróciła uwagę, iż „Husserl poprzez wzięcie w nawias realności 
ograniczył pole badania fenomenologii do czystej świadomości (…). Prawdziwa 
fenomenologia była w obszarze czystej świadomości”. Świat po dokonaniu re-
dukcji jest dla świadomości tylko „światem” domniemanych sensów przedmio-
towych. Nie jest to już świat realny, obiektywny, taki jak dany jest w nastawieniu 
naturalnym. Redukcja fenomenologiczna wprowadza nas w transcendentalny 
obszar filozofowania, który zostaje zakresowo wyznaczony przez granice czy-
stej świadomości. Aporią dla twórcy fenomenologii przestały być bezpośrednio 
doświadczane rzeczy. Tym, co po dokonaniu redukcji Husserl uznał za podsta-
wową aporię filozoficzną, był problem konstytucji, czyli odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób świat w różnych swoich warstwach przedmiotowych dany jest 
w transcendentalnej świadomości. W postawie naturalnej nie można wygene-
rować żadnej poważnej aporii filozoficznej. Jedyne problemy-pytania, jakie po-
wstają w nastawieniu naturalnym, mogą dotyczyć tylko nauk szczegółowych, te 
jednak nie mogą same zbadać swoich podstaw, dlatego skazane są na fenome-
nologię, gdyż tylko ona może ujawnić ich fundament. Postawa naturalna jest 
bowiem bezkrytyczna, tzn. bezpośrednio ukierunkowana na rzecz istniejącą 
poza umysłem18. W jej ramach nie podejmuje się aporii, w jaki sposób rzeczy 
same konstytuują się w różnych modi prezentacji świadomościowych. Proble-
my te ujawniają się dopiero w momencie, kiedy przyjmujemy postawę feno-
16 Tenże, Wprowadzenie do fenomenologii Husserla, Warszawa 1974, s. 156. 
17 Tenże, Z badań nad filozofią współczesną, dz. cyt., s. 587.
18 Zob. E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, tłum. J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 26–37. 

menologiczno-transcendentalną, która nie jest nakierowana bezpośrednio na 
rzeczy, ale na ich sens noematyczny odsłaniający się w różnych noezach19. 

Tomiści uważają, że sam postulat powrotu „do rzeczy” tak mocno lanso-
wany przez fenomenologów był słuszny20. Przyjęcie jednak redukcji fenome-
nologicznej wydestylowało ową rzecz z jej naturalnego kontekstu istnienia 
i przeniosło w obszar sensu konstytuowanego w ramach czystej świadomości21. 
Według tomistów, Husserl popełnił ten błąd, że dojście do rzeczy związał z jej 
całkowitym oczyszczeniem z wszelkich naleciałości pochodzących z różnych 
kontekstów, czy to historycznych, naukowych, czy filozoficznych. Tomiści 
zgodzą się z autorem Idei fenomenologii, że konieczne w podejściu do rzeczy 
jest np. zneutralizowanie wszelkich systemów idealistycznych, które zamy-
kają drogę do bezpośredniego ujęcia rzeczy i zamykają myślenie w granicach 
czystej logiki immanencji świadomości. Nie ma jednak zgody na zawiesze-
nie egzystencji doświadczanej rzeczy. Jeśli przyjmiemy propozycję Husser-
la, odcinamy się od źródła aporii filozoficznych. Dlatego neotomiści będą 
argumentować, że fenomenologia, zwłaszcza w wydaniu husserlowskim, nie 
odkrywa żadnych aporii, gdyż te w pierwszej kolejności wiążą się nie z konsty-
tucją świata w świadomości, lecz z wyjaśnieniem świata realnie istniejącego. 
To zaś domaga się obiektywnych racji, a nie podmiotowego sensu. Na przy-
kład dla Mieczysława A. Krąpca tego typu reżim postępowania fenomenolo-
gicznego raczej utrudnia, niż wyostrza myślenie problemowe22. Oczywiście 
Husserl argumentowałby, że nie chodziło mu o zniwelowanie świata realne-
go, ani też o radykalne zakwestionowanie jego istnienia. On tylko przesuwa 
akcenty z przedmiotowego, które właściwe jest naturalnemu nastawieniu, 
na metaprzedmiotowe, charakterystyczne dla postawy fenomenologiczno-
-transcendentalnej, gdyż chce w ten sposób odsłonić same podstawy (rizo-
mata panton) doświadczenia świata realnego, którego korzenie nie znajdują 
się w akcie istnienia, lecz w czystej transcendentalnej świadomości23. Zarzu-
ciłby on tomistom, że pozostają na poziomie przedkrytycznym, a odkrywane 
przez nich rzeczowe aporie znajdują tylko połowiczne rozwiązania24. 

19 „Redukcja transcendentalna przeprowadzająca świadomość ze świata naturalnego do świata 
noetyczno-noematycznego modyfikuje radykalnie strukturę samoświadomości, w tym refleksji, 
w porządku przedmiotowym, aspekt obiektywny, odprzedmiotowy, zostaje zastąpiony aspektem 
dania sensu, określonego formalnie przez idee”; W. Chudy, Rozwój filozofowania a pułapka refleksji, 
Lublin 1995, s. 309.

20 Zob. M.A. Krąpiec, Punkt wyjścia w poznaniu filozoficznym, dz. cyt., s. 115–116. 
21 Zob. tamże, s. 116. 
22 Zob. tamże. 
23 „Jednakże filozofia z istoty swojej jest nauką o prawdziwych początkach, o źródłach, o rizomata 

panton. Nauka o tym, co radykalne, musi być radykalna także w swoim postępowaniu, i to pod 
każdym względem”; E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, dz. cyt., s. 78.

24 „W naturalnej postawie duchowej nie troszczymy się jeszcze o krytykę poznania. W postawie tej, 
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Konteksty rzeczowe wyrażone są zawsze w jakimś języku i jak twierdzi  
Ludwik Wittgenstein, to właśnie język jest przeważnie źródłem problemów, 
a raczej pseudoproblemów dręczących filozofów. Problemy filozoficzne zwią-
zane są z używaniem specyficznych słów, i dopóki słowa te będą w języku, 
dopóty problemy będą filozofów przyprawiać o zawrót głowy. „Problem filo-
zoficzny ma postać: nie mogę się rozeznać”25. Brak rozeznania jest konsekwen-
cją złego używania języka. Problemy nie tkwią w rzeczach, tylko w języku. 
Wittgenstein tak to uzasadnia: 

 
Wciąż słyszy się uwagi, że filozofia nie robi właściwie żadnego postępu, że 

te same problemy filozoficzne, które podejmowali już Grecy, zajmują także 
nas. Jednakże ci, którzy to mówią, nie rozumieją powodów, dla których tak 
jest. Dzieje się tak dlatego, że nasz język pozostał taki sam, i kusi nas do za- 
dawania wciąż tych samych pytań. Póki będzie czasownik „być”, który wydaje 
się funkcjonować tak jak „jeść” i „pić”, póki będą takie przymiotniki jak „iden-
tyczny”, „prawdziwy”, „fałszywy”, „możliwy”, póki będzie mowa o rzece czasu 
itd., póty ludzie będą potykać się o te same zagadkowe trudności i zdumiewać 
czymś, czego, jak się wydaje, nie jest w stanie wytłumaczyć żadne wyjaśnienie26. 
 
Problemy filozoficzne powstają, kiedy zaczynamy tych słów używać nie-

właściwie, np. na krzesło mówimy „byt” – wówczas powstaje problem, który 
może być rozwiązany tylko przez zmianę języka. „Gdy filozofowie posługu-
ją się pewnym słowem – takim jak »wiedza«, »istnienie«, »przedmiot«, »ja«, 
»zdanie«, »nazwa« – i usiłują uchwycić istotę rzeczy, trzeba sobie zawsze za-
dać pytanie; czy w języku, w którym słowo to jest zadomowione, faktycznie 
używa się go kiedykolwiek w taki sposób?”27. Dlatego, jak pisze Wittgen- 
stein, „walczymy z językiem. W filozofii pozostajemy stale w stanie wojny z ję-
zykiem”28, zwłaszcza kiedy próbujemy wyrazić coś, czego wyrazić nie można. 
Wówczas, jak twierdzi, rozum, szturmując granicę języka, nabija sobie guzy, 
które uchodzą za jedyną wartość przedsięwzięcia filozoficznego29. „Język za-
stawia na wszystkich te same pułapki: potworną sieć zaniedbanych błędnych 
dróg. Tak oto widzimy idących jednego po drugim, tą samą drogą i wiemy już, 
gdzie ktoś teraz zboczy, gdzie pójdzie prosto przed siebie, nie zauważywszy 
rozwidlenia dróg etc. Powinienem zatem wszędzie tam, gdzie rozwidlają się 

ujmując naocznie i myśląc, zwróceni jesteśmy ku rzeczom, te zaś są nam każdorazowo dane, i to, 
że są nam dane, rozumie się samo przez się, choć dane nam są na różne sposoby i jak istniejące na 
różne sposoby zależne od źródła i szczebla poznania”; E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, 
dz. cyt., s. 26.

25 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1972, s. 75. 
26 Tenże, Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa 2000, s. 38.
27 Tenże, Dociekania filozoficzne, dz. cyt., s. 73. 
28 Tenże, Uwagi różne, dz. cyt., s. 28. 
29 Zob. tenże, Dociekania filozoficzne, dz. cyt., s. 74.

błędne drogi, poustawiać drogowskazy, które pomogłyby przebrnąć niebez-
pieczne miejsca”30. Nie igrać z językiem – oto przestroga Wittgensteina dla 
wszystkich filozofów, którzy nadużywają języka, notorycznie szturmując jego 
granice i nabijając sobie guzy. Filozoficzne pseudoproblemy polegają na tym, 
że ludzie ugrzęźli w koleinach języka. Aby się ich pozbyć, trzeba wyrwać lu-
dzi z błędnych gier językowych, w które się uwikłali. Kiedy Wittgenstein pi-
sze: „oby Bóg dał filozofowi wgląd w to, co leży przed oczyma wszystkich”31, to 
chodzi mu o to, aby poprawnie używał języka. „Filozof mówi: »Spójrz tak na 
rzecz!«”32. Poprawnie używany język pozwala właśnie „zobaczyć” rzeczy taki-
mi, jakie są. Aby go uleczyć, „bywa niekiedy tak, że trzeba zabrać wyrażenie 
z języka, by je oczyścić – a potem je znów wprowadzić do obiegu”33. 

Zamiast walki z językiem autor Dociekań filozoficznych proponuje refor-
matorską terapię języka, której zadaniem będzie wyeliminowanie wszystkich 
pseudoproblemów wynikających z notorycznego szturmowania jego granic. 
Uważa on, że „filozof zajmuje się problemem jak lekarz chorobą”34. Chory jest 
język, dlatego trzeba go uleczyć poprzez przegląd różnych sposobów użycia 
naszych słow. „Filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu za pomocą 
środków naszego języka”35. Przejrzystość w użyciu słów pozwala prawidło-
wo widzieć świat. Bo przecież filozofia „nie czyni nic innego, jak tylko stawia 
nam jedynie coś przed oczami, niczego nie wyjaśniając i nie wysuwając żad-
nych wniosków”36. 

Bez wątpienia Wittgenstein ma rację, kiedy zwraca uwagę, że język, któ-
rego używają filozofowie, prowadzi nierzadko do powstania sztucznych 
problemów, będących przeważnie konsekwencją hipostazowania wyrażeń 
językowych. Zhipostazowane twory językowe traktowane jako „tajemnicze” 
byty napędzają historię przekazywanych z pokolenia na pokolenie pseudo-
problemów. Zamierzał on temu zaradzić przez „sprowadzenie słów z ich za-
stosowań metafizycznych z powrotem do codziennego użytku”37. 

U filozofów analitycznych widoczna jest tendencja do zamiany problemów 
rzeczowych na językowe38. Tak postępuje np. Michael Dummett, który roz-
strzygniecie sporu między realizmem a antyrealizmem użalenia od właściwej 
teorii znaczenia. Argumentuje, że odpowiedź na wszystkie pytania metafi-
30 Tenże, Uwagi różne, dz. cyt., s. 42. 
31 Tamże, s. 99.
32 Tamże, s. 97. 
33 Tamże, s. 65.
34 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, dz. cyt., s. 133.
35 Tamże, s. 72.
36 Tamże, s. 76. 
37 Tamże, s. 73. 
38 Pomijam tutaj watek neopozytywistów, którzy jako pierwsi zredukowali kontekst rzeczowy aporii 

filozoficznych do kontekstu językowo-semantycznego. 
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zyczne zależy od tego, jak rozumiemy znaczenie wyrażeń językowych. W pra-
cy Logiczna podstawa metafizyki pisze:

 
(…) nie wolno nam zaczynać od rozstrzygania pytań metafizycznych, 

a następnie w świetle tych konstruować teorię znaczenia. Powinniśmy zbadać, 
jak nasz język faktycznie funkcjonuje, i jak to funkcjonowanie jesteśmy 
w stanie w sposób systematyczny opisać; odpowiedzi na te pytania określają 
następnie odpowiedzi na pytania metafizyczne. Pytania metafizyczne bo- 
wiem sformułowane są w terminach odpowiedniego obrazu rzeczywistości, do 
którego odnoszą się nasze zdania39. 
 
Przykład neotomistów, Husserla, Wittgensteina czy Dummetta dobrze 

pokazuje, że podejście do wyboru rzeczowego kontekstu aporii filozoficz-
nych jest uwarunkowanie uprzednim wyborem określonej koncepcji filozo-
fii i metody badania. Ważną rolę odgrywa też cel filozofowania, którym może 
być albo ostateczne wyjaśnienie świata, albo też objaśnienie sposobu użycia 
słów w określonej grze językowej. Samo bowiem rozumienie tego, czym jest 
„kontekst rzeczowy”, uwarunkowane jest przedzałożeniami metafizycznymi 
lub semantycznymi dotyczącymi natury języka, w jakim są werbalizowane.  
To, jak rozumiemy rzeczywistość, nie jest nigdy teoretycznie neutralne. Za-
wsze jest obciążone przeważnie bardzo zaawansowanymi teoretycznie zało-
żeniami filozoficznymi. Konteksty rzeczowe ujawniają się zawsze w medium 
języka, za pomocą którego werbalizujemy problem. Za Wittgensteinem moż-
na powiedzieć, że problemy zawsze są uwikłane w określone gry językowe 
– może to być gra tomistyczna, fenomenologiczna czy analityczna. Tomi-
ści i fenomenologowie jakby mniej uwagi poświęcają językowej szacie aporii  
filozoficznych, co faktycznie prowadziło często do powstawania pseudopro-
blemów, np. w fenomenologii do postulowania istnienia bytów idealnych, któ-
re tak naprawdę były zhipostazowanymi sensami wyrażeń ogólnych, czy jak 
w tomizmie, kiedy metaforyzuje się rzeczywistość, pisząc, że ona cokolwiek 
nam narzuca w zakresie pytań (pytajność świata), języka, proporcjonalnej 
metody czy celu eksplanacji40. Dlatego nierzadko problemy, które uważano za 
rzeczowe, były problemami werbalnymi41.

39 M. Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, tłum. W. Sady, Warszawa 1998, s. 532.
40 Ciekawy przykład podaje Wittgenstein: „Filozofowie, którzy powiadają: »po śmieci nastąpi stan 

bezczasowy«, lub »w chwili śmierci następuje stan bezczasowy«, nie zauważają, że sami wypowiedzieli 
słowa »po«, »w chwili«, i »następuje«, w sensie czasowym, i że czasowość tkwi w ich gramatyce”;  
L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 43.

41 Dotyczy to także roli pytania „dlaczego” tak bardzo eksponowanego w eksplanacji problemów 
filozoficznych przez autorów tomistycznych. Wittgenstein twierdzi, że „ludzie, którzy nieustannie 
pytają »dlaczego«, przypominają turystów, którzy z przewodnikiem w ręku stoją przed budowlą 
i którym czytanie o historii jego powstania itd. nie pozwala ujrzeć samego budynku”; tamże, s. 68. 

2. Rola historii filozofii w formułowaniu aporii 

Bez wątpienia rola historii filozofii w dostrzeganiu aporii filozoficznych 
jest najmniej spornym czynnikiem. Zasadniczo wszyscy filozofowie zgadza-
ją się co do tego, że poznanie historii dyscypliny jest dla filozofa bardziej zna-
czące dla jego badań niż w przypadku choćby fizyka, który przecież nie musi 
studiować prac fizyków z początku XVII wieku – w zupełności wystarczy mu 
obeznanie w aktualnych teoriach fizycznych. Filozof, jak się czasem mówi, 
karmi się przeszłością42. Już Arystoteles w Metafizyce zwracał uwagę na dług 
wdzięczności, jaki mamy wobec naszych poprzedników, niezależnie od tego, 
czy ich poszukiwania były prawdziwe czy fałszywe. 

Powinniśmy więc słusznie żywić wdzięczność nie tylko dla tych, z których 
poglądami się nie zgadzamy, lecz także dla tych, którzy głosili poglądy bardziej 
powierzchowne, bo i ci wnieśli swój wkład, rozwijając naszą zdolność myślenia. 
Gdyby bowiem nie było Tymoteusza, nie mielibyśmy wielu melodii, ale gdyby 
nie było Frynis, nie byłoby też i Tymoteusza. To samo odnosi się i do tych,  
którzy rozprawiali o prawdzie; od niektórych filozofów przejęliśmy nawet 
myśl, a znów inni filozofowie umożliwili pojawienie się tamtych43. 
 
Arystoteles dostrzegł, że badanie filozoficzne powinno zaczynać się od prze-

glądu i sformułowania szeregu aporii, z którymi zmagali się jego poprzednicy. 
W Księdze Beta, nazywanej przez historyków aporetyczną, Stagiryta pisze: 

 
W interesie poszukiwanej wiedzy należy zacząć od zbadania problemów, 

które trzeba najpierw przedyskutować: obejmują one zarówno poglądy głoszone 
przez pewnych myślicieli a różniące się od naszych, jak i inne, które zapewne 
zostały przez nas przeoczone. Dla tych, którzy chcą rozwiązać trudności, będzie 
pożyteczne dobre ich przedyskutowanie; bo swobodna dyskusja zapewnia 
rozwiązanie istniejących przedtem trudności, a rozwiązać węzła nie można, 
jeżeli się nic o nim nie wie; otóż trudności, jakie napotyka nasza myśl, wskazują 
na istnienie takiego „węzła” w przedmiocie. Natrafić zaś na trudność to dla 
naszej myśli tyle, co znaleźć się w stanie podobnym do człowieka skrępowanego. 
W obydwu bowiem przypadkach nie można iść naprzód. Dlatego trzeba najpierw 
rozpatrzyć wszelkie trudności również i dlatego, ponieważ ci, którzy prowadzą 
badania bez rozważenia trudności, podobni są do tych, którzy nie wiedzą, dokąd 
mają się udać, a także i do tych, którzy nie wiedzą, czy znaleźli to, czego szukali. 
Bo cel dla takiego człowieka nie jest znany, natomiast jest jasny dla tego, który 
wpierw je [trudności] zbadał. Wreszcie, ten musi być lepiej przygotowany do 
wydania decydującego sądu, kto wysłuchał jakby stron przeciwnych, wszystkich 
zwalczających się argumentów44.

42 Zob. A. Nowaczyk, Jak filozofia karmi się przeszłością, „Principia” 2001, nr 30–31, s. 91–97.
43 Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., 993b, s. 51. 
44 Tamże, s. 55. 



129Filozofia128 Studia Redemptorystowskie

Poglądy Arystotelesa stały się dla wielu filozofów inspiracją do postulo-
wania specjalnych metod dowodzenia, które miały zabezpieczać dyskurs  
filozoficzny przed powielaniem błędów przeszłości: przyjmowaniem błęd-
nych założeń, które prowadziły do błędnych wizji świata. Tomiści propo-
nują, aby w badaniu filozoficznym kierować się swoistą regułą historyzmu. 
Problemy filozoficzne mają swoją historię, powstawały bowiem w określo-
nym czasie i były formułowane przez konkretnych ludzi uwikłanych w różne 
konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne45. Nawet najbardziej abstrak-
cyjne problemy filozoficzne mają swoje źródło w doświadczeniu rzeczywi-
stości, są wyrazem konkretnego życia ludzkiego, które poprzez filozofię stara 
się zająć określoną postawę względem rzeczywistości. Dla tomistów historia  
filozofii nie jest zapomnianym cmentarzyskiem myśli, lecz żywą historią pro-
blemów, które, jak powiada francuski neotomista Étienne Gilson, są wieczne 
i niezmienne, gdyż taki jest ludzki rozum i natura. Dlatego też „bliższe pozna-
nie myśli filozoficznej różnych systemów, a nawet kierunków filozofowania 
przekonuje, że w gruncie rzeczy w tych najrozmaitszych kierunkach czy sys-
temach filozoficznych ciągle mamy do czynienia z tymi samymi problemami, 
które wciąż żyją i otrzymują w różnych systemach różne sprawy, rozmaite od-
cienie sformułowań”46. 

Dla autorów tomistycznych historia filozofii nie jest jednak podstawo-
wym źródłem, z którego czerpią problemy do rozwiązania. Jest nim przede 
wszystkim sama rzeczywistość, która będąc „pytajną”, narzuca określone pro-
blemy i proporcjonalną do nich metodę rozwiązania. Historia filozofii dostar-
cza tomistom tylko dodatkowego kryterium, które potwierdza słuszność lub 
niesłuszność określonych aporii. Jej rzetelny ogląd pozwala nie tylko na zapo-
znanie się z wynikami badań naszych poprzedników, ale przede wszystkim, 
na co zwrócił uwagę już Arystoteles, na ominięcie wielu pseudoproblemów, 
które były konsekwencją błędnych punktów wyjścia. Ze strony historii filozo-
fii otrzymujemy jakby dodatkowe potwierdzenie, że kto obiera taki a nie inny 
punkt wyjścia i przyjmuje określone założenia, ten musi dojść do takich a nie 
innych konsekwencji. 

 
Po pierwsze – pisze Gilson – każdy filozof ma pełną swobodę ustanawiania 

własnego układu zasad, skoro jednak raz je ustali, to już nie myśli tak, jak by 
chciał, lecz tak, jak myśleć może. Po drugie, z omawianych faktów wydaje się 
wynikać, że każda próba ze strony filozofa uniknięcia konsekwencji własnej 
postawy skazana jest na niepowodzenie. To, czego nie chce wypowiedzieć 
on sam, zostanie wypowiedziane przez jego uczniów, jeśli ich posiada; gdyby 
zaś uczniów nie posiadał, dana myśl może przez wieki pozostać niewypowie- 

45 Zob. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1994, s. 245–245.
46 Tamże, s. 246.

dziana, istnieje jednak, i każdy, kto by nawrócił do tych samych zasad, nawet 
po wielu wiekach, będzie musiał stanąć wobec tych samych konkluzji47. 
 
Historyzm jest integralnym elementem realistycznej metody filozofowa-

nia, zabezpiecza badacza przed formułowaniem pseudoproblemów, zwłaszcza 
o wydźwięku idealistycznym, i pomaga dostrzec, że podstawowym kontek-
stem kształtowania aporii jest kontekst rzeczowy. Metoda historyzmu pro-
ponuje pewne normatywne kryterium oceny i selekcji teorii filozoficznych. 
Kryterium to nie jest jednak filozoficznie neutralne. Uwarunkowane jest reali-
styczną koncepcją filozofii, dla której pierwszym przedmiotem filozoficznego 
namysłu jest byt – rzeczywistość. Według autorów tomistycznych, bez dobrej 
znajomości historii filozofii nie tylko nie można rzetelnie odróżniać pseudo-
problemów od problemów, ale też w ogóle filozofować48. Zasadniczo ten tomi-
styczny postulat uznają tak analitycy, jak i fenomenologowie. Choć trzeba też 
zaznaczyć, że byli i tacy filozofowie, którzy zapisali się w dziejach jako wielcy 
myśliciele, mimo że nie mieli gruntownej wiedzy na temat tradycji filozoficz-
nej, np. dorobku Arystotelesa czy Tomasza z Akwinu. Byli też i tacy, którzy 
twierdzili, że studiowanie tradycji niewiele wnosi do dyskursu filozoficznego. 
Na przykład Wittgenstein, któremu trudno odmówić miana wielkiego filozo-
fa, uważał, że „kiedy się czyta dialogi sokratyczne, ma się następujące uczucie: 
co za straszna strata czasu! Po co te wszystkie argumenty, które niczego nie 
dowodzą i niczego nie rozjaśniają”49. Nie znaczy to, że uważał, jakoby zaczy-
nał od zera. W Uwagach różnych pisze również o tych, którzy wywarli wpływ 
na jego myślenie. W charakterystycznym dla siebie stylu stwierdza: „Sądzę, 
że mam rację, gdy myślę, że jestem w moim myśleniu jedynie odtwórczy. Są-
dzę, iż nigdy nie wynalazłem sposobu myślenia, lecz zawsze pochodzi on od 
kogoś innego. A ja tylko gorliwie go natychmiast podchwytuję w moim dziele 
rozjaśniania. W ten sposób wywarli na mnie wpływ: Boltzmann, Hertz, Scho-
penhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler, Sraffa (…). Tym, 
co ja wynajduję, są nowe porównania”50. Z pewną dozą sarkazmu pisał w in-
nym miejscu: „w moim myśleniu, jak u każdego człowieka, wiszą zaschnię-
te szczątki moich wcześniejszych obumarłych myśli”51, pochodzące od jego 
poprzedników. Wydaje się, że mógłby on zaakceptować pogląd na rolę hi-
storii filozofii w formułowaniu problemów filozoficznych, w którym wyróż-

47 É. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum Z. Wrzeszcz, Warszawa 1968, s. 208. 
48 „Czy od historii można się czegoś nauczyć? Nie wiem, czy historia jest mistrzynią życia, ale – być 

może – znajomość historii potrafi ustrzec przed popełnianiem na nowo tych samych błędów”; 
M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków 2014, s. 44.

49 L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 36.
50 Tamże, s. 31. 
51 Tamże, s. 43. 
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nia się postawę hołdowniczą i krytyczną wobec dziedzictwa filozoficznego52. 
Zwłaszcza mógłby być zainteresowany tą drugą. Postawa hołdownicza ma 
w sobie bowiem coś z czołobitności względem tradycji. Uznaje się, że jakiś  
filozof czy też nurt filozoficzny ujawniają „głębokie”, ostateczne i ponadhisto-
ryczne prawdy o naturze świata. Podtrzymuje się przekonanie, że filozofo-
wie przeszłości nie popełniali błędów. Być może w takim podejściu mieści się 
tomistyczny historyzm, dla którego koncepcja bytu sformułowana przez św. 
Tomasza jest prawdziwa i nadal zachowuje swoją aktualność, zaś wszystkie 
inne koncepcje, które w historycznym rozwoju tomistycznej metafizyki od 
niej odeszły, są błędne. W efekcie to, co współczesne, należy interpretować 
w perspektywie tego, co przeszłe. W podejściu hołdowniczym nawet jeśli ktoś 
próbuje wskazać błędy w sformułowaniach „głębokich” filozofów przeszło-
ści, jest przeważnie krytykowany za to, że źle zrozumiał ich poglądy. Z kolei 
w podejściu krytycznym wielkie problemy dawnych filozofów stawia się w no-
wym kontekście, przy uwzględnieniu współczesnego kontekstu kulturowego, 
naukowego i filozoficznego. Jak pisze Adam Nowaczyk, postawa krytycz-
na odziera pewne koncepcje filozoficzne z ich tajemniczości. Natomiast dla  
„filozofa reprezentującego postawę hołdowniczą tajemniczość koncepcji  
filozoficznych jest warunkiem jej atrakcyjności. Pozwala ona doszukiwać się 
coraz to nowych oryginalnych interpretacji. Interpretacja, która pewną kon-
cepcję filozoficzną pozbawia tajemniczości, nie jest »głęboka«, ponieważ czy-
ni ją nieatrakcyjną”53. Uznanie, że jakaś koncepcja jest tajemnicza, zamyka 
drogę do zadawania pewnych pytań. Tymczasem postawa krytyczna, w której 
stosuje się najnowsze metody logicznej interpretacji tekstów (np. parafrazy), 
pozwala na „głębsze” odczytanie myśli filozoficznej, i choć pozbawia ją to aury 
tajemniczości, daje za to pełniejszy wgląd w przyjmowane przez danego filo-
zofa założenia oraz ich konsekwencje. W postawie krytycznej odrzuca się hi-
storyzm jako normatywne kryterium selekcji problemów filozoficznych pod 
kątem tego, czy mają one realistyczny czy nierealistyczny charakter. Postawa 
ta nie jest neutralna, gdyż zależy od uprzednio przyjętego celu filozofowania 
i roli filozofii w kulturze54. 

Także u fenomenologów historia filozofii nie jest bez znaczenia w formu-
łowaniu początkowych aporii stymulujących badanie filozoficzne. Husserl, 
który wskazywał na konieczność poddania redukcji transcendentalnej na-
turalnego nastawienia, danych naukowych oraz wszelkich koncepcji filozo-
ficznych z przeszłości, sam korzystał w analizach z punktów wyjścia swoich 
poprzedników. Na przykład w Idei fenomenologii, w której stawia pierwsze 
52 A. Nowaczyk, Jak filozofia karmi się przeszłością, dz. cyt., s. 93–94. 
53 Tamże, s. 97. 
54 Tamże. 

kroki w kierunku transcendentalnej fenomenologii, powołuje się na stanowi-
sko Kartezjusza w sprawie poznania cogitationes55. Pogląd Kartezjusza, któ-
ry staje się dla Husserla pewną aporią, stara się on stopniowo przezwyciężyć, 
stosując redukcję fenomenologiczną doprowadzającą go do sfery czystej im-
manencji56. Jeszcze dobitniej aporetyczność punktu wyjścia dyskursu feno-
menologicznego ujawnia się u Ingardena, dla którego podstawowym celem 
filozofii było rozstrzygnięcie sporu o istnienie świata, dominującego w filo-
zofii od czasów nowożytnych. Początek tej aporii dały wywody Kartezjusza57. 
Choć Ingarden podobnie jak Husserl twierdził, że nie teorie, ale rzeczy decy-
dują o dostrzeganiu problemów filozoficznych, to jednak nie można uniknąć 
odwołania do pewnych historycznych sformułowań problemów, po to aby 
uczynić je tymczasowym punktem wyjścia. W Sporze o istnienie świata pisał: 

 
Każde rozważanie, nawet w najbardziej radykalny sposób przeprowadzone, 

stanowi jedynie fazę przejściową w rozwoju badania. Jego wyniki są wskutek 
tego zawsze tymczasowe, a jego punkt wyjścia jest zależny od sytuacji teoretycz- 
nej, do której nawiązuje. Toteż jakkolwiek staramy się w swych rozważaniach 
uniezależnić się jak najbardziej od wszelkich wpływów historycznych i dać się 
powodować względom czysto rzeczowym, to jednak musimy w początkowej, 
przygotowawczej fazie naszych rozważań nawiązać do jakiegoś historycznie 
istniejącego rozstrzygnięcia teoretycznego, ażeby ująć zagadnienie na ra-
zie w sposób tymczasowy. Nawiązuję tutaj specjalnie do pewnych twierdzeń 
i ustaleń, jakie w tej dziedzinie poczynił Edmund Husserl, dlatego, że – jak 
sądzę – transcendentalny idealizm Husserlowski stanowi we współczesnej 
filozofii jedną z najgłębszych i najpoważniejszych prób rozstrzygnięcia sporu 
między idealizmem a realizmem58.
 
Ingarden wychodzi zatem od pewnego historycznie opracowanego me-

tafizycznego problematu, określanego przezeń mianem idealistycznego kre-
acjonizmu zależnościowego, wedle którego świat realny jest bytowo zależny, 
niesamoistny i względny z uwagi na konstytuujące go przebiegi czystej trans-
cendentalnej świadomości59. Pod koniec pierwszego tomu Ontologii egzy-
stencjalnej Ingarden w podobnym duchu jak Arystoteles dokonuje przeglądu 
różnych rozwiązań sporu o istnienie świata. Aporię odziedziczoną po, właści-
wie rzecz biorąc, całej filozofii nowożytnej stara się rozwiązać, mając wzgląd 
na aspekty rzeczowe, które ma odsłonić właściwe ejdetyczne badanie onto-
logiczne. Dlatego trudno zgodzić się z formułowanym przez tomistów pod 

55 Zob. E. Husserl, Idea fenomenologii, dz. cyt., s. 15–16. 
56 „Redukcji fenomenologicznej wymaga przede wszystkim już Kartezjańska cogitatio”; tamże, s. 15. 
57 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. I: Ontologia egzystencjalna, Warszawa 1987, s. 10–17.
58 Tamże, s. 19. 
59 Tamże, s. 146–148. 
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adresem fenomenologii zarzutem, iż za pomocą redukcji dokonuje się cał-
kowitego wydestylowania problemów filozoficznych z kontekstu historycz-
nego60. W odniesieniu do Ingardena bezzasadne jest następujące zalecenie: 
„Dlatego jest lepiej znać historię, znać kontekst i na tym tle stawiać pierwsze 
pytania, podstawowe, gdyż człowiek – znając to wszystko – może zarówno 
w ostrym stawianiu pytań, w analizie zagadnienia i sposobie sformułowania 
ustrzec się błędów, które są koniecznościowo związane z metodą fenomeno-
logiczną”61. Ingarden nie tylko dobrze znał kontekst historyczny, który skłonił 
go do wyraźnego postawienia aporii sporu realizm vs idealizm, ale też unik-
nął wielu perturbacji związanych ze stosowaniem metody transcendentalnej 
ograniczającej obszar badania fenomenologicznego do sfery czystej transcen-
dentalnej świadomości. W interpretacji rozwojowych trendów historii filo-
zofii nowożytnej Ingarden zgodny jest z poglądami autorów tomistycznych, 
takich jak np. Étienne Gilson. Tak dla tomistów, jak i dla Ingardena od czasów 
Kartezjusza zmianie uległa nie tylko koncepcja bytu (tomiści), ale też obser-
wujemy stopniowy wzrost idealizmu, który istnienie świata traktuje jako byt 
pochodny od świadomości (Ingarden). 

Okazuje się, że rola historii filozofii w dostrzeganiu, formułowaniu i roz-
wiązywaniu aporii filozoficznych jest istotna. Nawet ci, którzy głoszą rady-
kalne zerwanie z nią, chcąc filozofować, wcześniej czy później nawiązują do 
różnych nurtów filozoficznych czy to współczesnych, czy tych z odległej prze-
szłości. Żaden filozof nie zaczyna przecież od zera. Jest on nie tylko dziec-
kiem swojego czasu, ale też aby zacząć filozofować, musi solidnie nakarmić 
się przeszłością, choćby najbliższą. Poszukiwanie inspiracji w historii filozo-
fii jest czymś podstawowym dla jego warsztatu. O ile fizyk lub biolog ma ten 
komfort, że może sobie pozwolić na abstrahowanie od odległych kontekstów 
historycznych, o tyle filozof jest poniekąd skazany na historię filozofii – co 
nie znaczy, że musi być automatycznie historykiem filozofii. Problem poja-
wia się przy próbie odpowiedzi na pytanie, co decyduje o tym, że dany filo-
zof wybiera taki a nie inny nurt filozoficzny przeszłości jako podstawę swego  
filozofowania; co decyduje o tym, że uważa się np. za kontynuatora tomizmu, 
kantyzmu czy fenomenologii? Co decyduje o tym, że wybieramy z tego wiel-
kiego dziedzictwa filozoficznego takie a nie inne problemy? Co sprawia, że 
uznajemy, iż np. spór idealizmu z realizmem jest podstawową aporią filozo-
ficzną, której trzeba poświęcić całe intelektualne życie naukowe? Niektórzy 
twierdzą, że o wyborze problemów filozoficznych może decydować ich no-
wość, oryginalność czy postępowość62. Same jednak te pojęcia są bardzo wie-
60 Zob. M.A. Krąpiec, Punkt wyjścia w poznaniu filozoficznym, dz. cyt., s. 115.
61 Tamże, s. 116. 
62 Zob. M. Zembrzuski, Ustalanie faktów, tworzenie uogólnień i badanie problemów filozoficznych 

loznaczne i tak naprawdę uzależnione od wstępnie akceptowanej koncepcji 
filozofii, od wyboru celów, do których ma zmierzać poznanie filozoficzne. Już 
samo podejście do inspiracji historią filozofii uwarunkowane jest przyjmowa-
nymi postawami: hołdowniczą lub krytyczną. Dlatego zrozumiałe są różni-
ce w ocenach tego samego materiału historycznego, który dostarcza materii 
do sformułowania aporii. Dla kogoś ważna jest koncepcja bytu św. Tomasza 
z Akwinu, a dla kogoś innego Jana Dunsa Szkota; te dwie oceny są uwarunko-
wane nie tylko osobistymi zainteresowaniami, ale też akceptowaną koncepcją 
filozofii. Ich wybór będzie postrzegany zawsze jako arbitralny, zwłaszcza przez 
tych, którzy przyjmują odmienne założenia od naszych. Dlatego te same pro-
blemy mogą być inaczej konceptualizowane i rozstrzygane. Jest to naturalny 
stan funkcjonowania filozofii, który jak się wydaje, nigdy nie ulegnie zmianie. 
Niemożliwe jest bowiem, aby wszyscy filozofowie posługiwali się ujednolico-
nymi kryteriami wartościowania aporii filozoficznych.

3. Rola naukowego obrazu świata w formułowaniu aporii filozoficznych 

Dwudziestowieczne badania z zakresu historii i filozofii nauki dobit-
nie pokazały, że koncepcje filozoficzne i teologiczne, zarówno te współcze-
sne nam, jak i te z odległych czasów, zakładały zawsze jakiś naukowy obraz 
świata. Nawet jeśli dany filozof nie zdawał sobie z tego sprawy, obraz ten 
stanowił tło jego badań. Historia nauki pokazuje, że w ciągu dziejów ludz-
kiej myśli naukowy obraz świata się zmieniał. Dlatego nie mówi się dziś 
o jednym obrazie, ale o wielu, uwarunkowanych określonymi przekonania-
mi. Obrazy świata mają to do siebie, że ewoluują, a nie zawsze ewolucja ta 
jest dostrzegana przez członków społeczeństwa63. Bywało tak, że w jednej 
epoce historycznej mieliśmy do czynienia z kilkoma obrazami świata, któ-
rych zmiana obejmowała nawet jedno pokolenie. Im bardziej epoka i kul-
tura były monolityczne, tym bardziej jednolity był panujący obraz świata. 
Tak np. było w okresie średniowiecza, gdy dominował arystotelesowski na-
ukowy obraz świata, stanowiący tło dla rozważań filozoficznych i teologicz-
nych. Ze szczegółami został on przedstawiony przez Clive’a Staplesa Lewisa 
w pracy Odrzucony obraz. W XIII wieku, kiedy miała miejsce wielka rewolu-

w historii filozofii a realistyczna teoria poznania filozoficznego, w: Z metodologii historii filozofii. Opera 
Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, t. 14, Warszawa 
2015, s. 51–52.

63 Zob. M. Heller, Teologia i wszechświat, Tarnów 2008, s. 261–271. W pracy tej znajduje się przedruk 
artykułu: tenże, Naukowy obraz świata a zadanie teologa, w: Obrazy świata w teologii i naukach 
przyrodniczych, red. S. Wszołek, S. Budzik, M. Heller, Tarnów 1996, s. 13–27. 



135Filozofia134 Studia Redemptorystowskie

cja scholastyczna zainicjowana przez św. Tomasza, obraz ten postanowiono 
uzgodnić z chrześcijańską wizją świata, dążąc do stworzenia syntezy teolo-
giczno-filozoficznej. Natomiast na początku czasów nowożytnych został on 
radykalnie odrzucony. „Rewolucja klasyczna XVII w. nie dyskutowała z tą 
filozofią, nie zwalczała jej; po prostu ją zignorowała. Ogromny wysiłek in-
telektualny kilkudziesięciu ludzi stworzył nową fizykę, która odegrała rolę 
nieporównywalną z niczym dotychczasowym i właściwie dopiero z perspek-
tywy tych sukcesów, gdy przyszedł czas na metodologiczną refleksję, okaza-
ło się, że stały się one możliwe dzięki przyjęciu wizji świata zupełnie innej 
od tej, która obowiązywała dotychczas”64.

Samo pojęcie naukowego obrazu świata jest wieloznaczne. Aby ten pro-
blem usunąć, proponuje się niekiedy podanie regulujących definicji65. Nie jest 
to obraz tego czy innego naukowca, ale „obraz świata w jakimś sensie obowią-
zujący ogół przedstawicieli świata danej epoki”66. Nie ma on jasno określo-
nych granic. Zasadniczo odróżnia się go od potocznego obrazu świata, który 
jest mniej spójny, bardziej wyobrażeniowy i stworzony dla doraźnych potrzeb 
praktycznych67. Naukowe obrazy (lub modele) mają charakter aspektowy i lo-
kalny, podlegają fluktuacjom68, stanowią przeważnie syntezę różnych modeli 
częściowych, a ponadto są dwuwarstwowe: zmysłowe i intelektualne69. Nauko-
wy obraz świata kreślony przez współczesne nauki przyrodnicze jest bardzo 
abstrakcyjny, a przez to oddalony od zmysłowo-naocznego konkretu. Dlatego 
jest trudny do opanowania przez ludzi niewtajemniczonych w arkana metody 
naukowej. Niektórzy teoretycy uważają, że istnieje on w trzecim świecie Pop-
pera70. Można powiedzieć, że obraz ten jest w jakiś sposób uśredniony, w jego 
skład wchodzą różne nauki, ale nie tylko. Obecne są w nim różne typy zało-
żeń metafizycznych, które przeważnie przyjmowane są w sposób bezdysku-
syjny. Obok nich znajdujemy także przekonania światopoglądowo-religijne. 
Obraz naukowy kształtuje się bowiem zawsze w określonej przestrzeni kul-
64 Tamże, s. 45.
65 Zwraca na to uwagę M. Lubański, Uwagi w sprawie tzw. naukowego obrazu świata, w: Obrazy świata 

w teologii i naukach przyrodniczych, dz. cyt., s. 28–42.
66 M. Heller, Teologia i wszechświat, dz. cyt., s. 263. 
67 Zob. M. Lubański, Uwagi w sprawie tzw. naukowego obrazu świata, dz. cyt., s. 34–35. 
68 J. Życiński twierdzi, że przy waloryzacji poznawczej zmian w obrazach świata trzeba mieć na 

uwadze: 1) kryterium eksplanatywnej wartości modyfikowanych modeli, 2) kryterium podatności 
na falsyfikację wprowadzonych modyfikacji, 3) kryterium odrębności epistemologicznej 
i współprzynależności poznania przyrodniczego i filozoficznego. Zob. J. Życiński, Metafizyka 
i wyobraźnia w przyrodniczym obrazie świata, w: Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, 
dz. cyt., s. 93.

69 Zob. M. Lubański, Uwagi w sprawie tzw. naukowego obrazu świata, dz. cyt., s. 39. 
70 Zob. M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, dz. cyt., s. 83–84. Heller zwraca uwagę, że naukowy obraz 

świata jest otwarty na pewne pytania przekraczające możliwość metody naukowej. Na obrzeżach 
naukowego obrazu świata może pojawić się pytanie o Boga i racjonalność świata.

turowej, której religia jest integralną częścią. Można go porównać do czegoś 
w rodzaju intelektualnej mody, która obowiązuje w danej epoce historycz-
nej. W samym kształtowaniu go nauka ma „stosunkowo nieznaczny udział”71. 
Rozstrzygające dla jego powstania są raczej różne interpretacje nauki oraz ich 
filozoficzna otoczka. Dlatego sam obraz naukowy cechuje się mniejszym stop-
niem wyrafinowania i kontroli metodologicznej niż teorie naukowe. Stąd też 
pojawia się pytanie o jego obiektywność: czy w takim obrazie świata wszyst-
kie przekonania są tak samo ważne. Wydaje się, że wartościowanie elementów 
wchodzących w jego skład nie jest bezstronne, lecz uwarunkowane określo-
nymi preferencjami subiektywno-podmiotowymi. Współcześnie uważa się, że 
aktualny naukowy obraz świata jest określony przez ustalenia kosmologii re-
latywistycznej72. Tak zresztą było i w okresie średniowiecza, gdy tłem kosmo-
logicznym dla naukowego obrazu świata była kosmologia Eudoksosa. 

Współczesna kosmologia, która rozwinęła się w XX wieku, kreśli zupeł-
nie odmienny obraz świata niż ten, z którym mamy do czynienia w poznaniu 
potocznym. Różni się on także od obrazu świata fizyki klasycznej73. Przede 
wszystkim jego poszczególne elementy podlegają stopniowej ewolucji74. Cho-
dzi tu nie tylko o ewolucję kosmologiczną, która trwa od momentu Wielkiego 
Wybuchu, ale też biologiczną, która doprowadziła do powstania organizmów 
żywych, w tym także homo sapiens. Można zatem powiedzieć, że „twardym 
rdzeniem” współczesnego naukowego obrazu świata jest fizyka i biologia. 
Szybki rozwój tych nauk doprowadził od czasów nowożytnych do tego, że  
fizyka zaczęła przejmować funkcję tradycyjnej ontologii75. W efekcie mamy 
do czynienia z sytuacją, w której dawne, przeważnie nierozwiązywalne spe-
kulatywne problemy ontologiczne zostały postawione w nowym świetle 
i uzyskały zadowalające rozwiązanie, np. problem indywiduacji. Matematycz-
ny formalizm, którym posługuje się fizyka, pozwala odkrywać takie regiony 
„bytu”, do których nigdy nie mielibyśmy dostępu, pozostając na poziomie po-
znania zdroworozsądkowego. 

Rozwój refleksji metodologicznej i historii nauki ukazał szereg powią-
zań filozofii z naukami przyrodniczymi i wydatnie przyczynił się do obale-
nia różnych tendencji demarkacyjnych, które sztucznie separowały poznanie 
71 Tenże, Teologia i wszechświat, dz. cyt., s. 264. 
72 Szerzej na temat implikacji filozoficznych współczesnej kosmologii pisze J. Turek, Filozoficzno- 

-światopoglądowe implikacje dynamicznego obrazu wszechświata, w: Obrazy świata w teologii 
i naukach przyrodniczych, dz. cyt., s. 125–146. 

73 „Po naukowych rewolucjach stary porządek nigdy nie wraca do władzy, zapowiadane zmiany 
następują i to na ogół bardziej lawinowo, niż się tego można było spodziewać, a nowy reżim nigdy 
nie powraca do praktyk minionej epoki”; M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, dz. cyt., s. 42.

74 Zob. tenże, Teologia i wszechświat, dz. cyt., 267–268. 
75 Zob. tenże, Filozofia i fizyka u schyłku dwudziestego wieku, w: tenże, Teologia i wszechświat, dz. cyt., 

s. 217–219. 
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filozoficzne od poznania naukowego. Fenomen „filozofii w nauce” pokazu-
je, że filozofia jest w niej obecna nie tylko na etapie odkrycia, gdzie mamy 
do czynienia z heurezą teorii naukowej, ale też w kontekście uzasadnienia, 
gdy mamy do czynienia ze zestandaryzowanymi procedurami uzasadniania 
twierdzeń. Idee filozoficzne niejako podskórnie oddziałują na powstawanie 
koncepcji naukowych (Popper). Odrzucenie sztucznych barier demarkacjo-
nistycznych (Laudan) doprowadziło do powstania idei epistemologii bez izo-
latek, która wpisuje się w aktualny naukowy obraz świata. Zgodnie z tą ideą, 
uprawianie refleksji filozoficznej bez odniesienia do aktualnego naukowego 
obrazu świata jest pozbawione sensu. Kto na poważnie bierze naukowy obraz 
świata, a inna opcja wydaje się pociągać za sobą postawę irracjonalizmu, ten 
przyjmie jako oczywistą przestrogę: 

 
Ist nieje także jeszcze jedna wskazówka, która może pomóc w obronie 

przed myślowymi koleinami: nie filozofować „na własną rękę”, lecz trzy mać 
się tak blisko, jak to tylko możliwe, nauk matematyczno-empirycznych (czy 
ogólniej – przyrodniczych), ich metod, teorii, wyników (…). Trzeba oczywiście 
mieć wy ostrzoną świadomość metodologicznych odrębności nauk empirycz-
nych od filozoficznej refleksji, ale trzeba sobie również uświadamiać, że filo-
zof, który programowo nie interesuje się tym, co nauki przy rodnicze mówią 
o świecie, może powiedzieć coś interesującego już tylko na temat kolein, jakie 
w jego mózgu wyżłobiły myślowe przy zwyczajenia76. 
 
Akceptacja naukowego obrazu świata modyfikuje sposób uprawiania filo-

zofii, a zwłaszcza sposób dostrzegania sytuacji problemowych oraz ich roz-
wiązywania. Szczególna rola w ich dostrzeganiu przypada przede wszystkim 
historii filozofii, historii nauki i aktualnemu obrazowi świata kreślonemu 
przez nauki empiryczne. 

 
Dane do sytuacji problemowej zawsze tkwią w historii. Przenik liwy 

myśliciel potrafi dostrzec te „dane”, żyjące w odległych od siebie wątkach his-
torii, połączyć je ze sobą i sformułować nowe pytanie. W hi storii filozofii nie 
ma „gołych pytań”. W każdym pytaniu zawierają się jeżeli nie sugestie pewnych 
odpowiedzi, to w każdym razie spektrum rozlicznych możliwości, kierunków 
badawczych, zapraszających do spenetrowania. Stawiając wyjściową hipotezę, 
jest się już automatycz nie w polu możliwych wynikań77.
 
 Dostrzeganie sytuacji problemowych zakłada zatem szeroki kontekst ba-

dawczy, w którego skład wchodzi historia filozofii, a przede wszystkim ak-
tualne koncepcje naukowe, zwłaszcza kosmologia relatywistyczna i biologia. 

76 Tenże, Przeciw fundacjonalizmowi, w: tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków 2006, s. 101.
77 Tamże, s. 99. 

One też dostarczają „świeżych” danych dla hipotez filozoficznych. Jeśli hipo-
tezy badawcze mają mieć jakąkolwiek wartość poznawczą, muszą być formu-
łowane na podstawie całej dotychczasowej wiedzy skumulowanej w badanej 
dziedzinie oraz na podstawie znajomości dotychczasowej historii danego za-
gadnienia. Sformułowaniom tym zawsze będzie towarzyszyć pewien wizjo-
nerski element wyrażający się w intuicji i wyobraźni twórczej, bez których 
nie byłoby możliwe twórcze zauważenie problemu78. Dalszy proces badania 
i sprawdzania hipotez, zdaniem Michała Hellera, przebiega następująco: 

 
Rozpoczynając od wyjścio wych hipotez, buduje się system. Odpowied-

nio rozbudowany system mówi coś o wyjściowych hipotezach. Dzięki temu 
procesowi wyjściowe hi potezy ulegają wzmocnieniu (stają się „mniej hipo-
tetyczne”), co oczywi ście z kolei prowadzi do „wzmocnienia” wydedukowa- 
nych z nich wnio sków. Wielokrotne powtarzanie tego procesu może dać coś 
zbliżonego do pewności. I to nie tylko w sensie „pewności psychologicznej”, 
lecz także w sensie pewności logicznej. Zabieg taki musi być jednak prze-
prowadzony z dużą logiczną kulturą. W przeciwnym razie może on łatwo 
przerodzić się w błędne koło i wówczas można już będzie „udo wodnić” 
cokolwiek79.
 
Proponowana argumentacja ma charakter typowo antyfundacjonalistycz-

ny. Unika się w niej traktowania założeń występnych jako niepodważalnych 
i niepotwierdzalnych pewników. Akceptacja naukowego obrazu świata pro-
wadzi do uznania, że filozofia może dostarczyć tylko hipotetycznych rozstrzy-
gnięć problemów badawczych. Jeśli problemy te są rozstrzygane za pomocą 
metody naukowej, to w przyszłości, kiedy naukowy obraz świata ulegnie zmia-
nie, ulegną jej również owe rozwiązania. To, czy w formułowaniu i rozstrzyga-
niu aporii filozoficznych należy uwzględniać aktualny naukowy obraz świata, 
jest przedmiotem kontrowersji. O ile między np. tomistami, fenomenologami 
a filozofującymi w kontekście nauki panuje zgoda co do roli historii filozofii 
w dostrzeganiu „danych sytuacji problemowej”, o tyle rozbieżności pojawia-
ją się przy braniu pod uwagę naukowego obrazu świata. Dla tomistów jest on 
nadal oparty na arystotelesowskiej koncepcji nauki. Filozofujący w kontek-
ście nauki uważają, iż jest to podstawowa przyczyna, która uniemożliwia to-
mistom dostrzeganie aporii na styku filozofii i nauk przyrodniczych. Tomiści 
nadal są przekonani, że tylko 

 
(…) platońsko-arystotelesowska koncepcja nauki – uściślająca zasadniczo 

przednaukowy, zdroworozsądkowy typ poznania – dostarcza najbardziej 

78 Tamże. Zob. także M. Lubański, Uwagi w sprawie tzw. naukowego obrazu świata, dz. cyt., s. 35–38. 
Autor pokazuje rolę intuicji i wyobraźni twórczej na przykładzie odkryć matematycznych. 

79 Tamże, s. 97. 
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podstawowej, realistycznej bazy wartościowego poznania ze względu na 
realistyczną przedmiotowość takiej koncepcji oraz „otwartość” podmiotu 
poznającego. Jeśli bowiem przedmiotem ludzkiego poznania jest byt, to 
poznawalne jest wszystko, co jest bytem. Nadto koncepcja ta gwarantuje zasad-
niczo (podstawowy) i źródłowy kontakt z poznawaną rzeczywistością, w której 
można ująć te czynniki, których ewentualna negacja jest negacją samego faktu 
(bytu) danego nam do wyjaśnienia80. 
 
Tym, co najbardziej wartościowe dla tego typu poznania naukowego, jest 

to, że wyklucza ono aprioryzm, czyli nie ustawia ludzkiej myśli na błędnych 
torach idealizmu. Tomiści zdają sobie jednak sprawę z tego, że koncepcja ta 
nie mogła doprowadzić do wygenerowania nowożytnego przyrodoznawstwa, 
gdyż była ograniczona do jakościowego aspektu bytu; choć po dokonaniu od-
powiedniej korekty może stanowić ramy metodologiczne dla egzystencjalnej 
teorii bytu. 

Dla zwolenników filozofii naukowej dzisiejsza nauka nie funkcjonuje we-
dle kanonów metodologicznych określonych przez Arystotelesa81. Wzorem 
dla niej jest raczej Archimedes, dla którego matematyka odgrywała istotną 
rolę w przeprowadzaniu i opisywaniu doświadczeń empirycznych82. Poza tym 
we współczesnej nauce zdecydowanie dominuje Popperowskie podejście do 
wiedzy naukowej, w którym uwzględnia się komponent twórczego znajdywa-
nia sytuacji problemowych z dedukowaniem określonych konsekwencji i em-
pirycznym testowaniem, które potwierdza nasze śmiałe przypuszczenia. Dla 
tomistów Popperowska koncepcja nauk jest minimalistyczna z tego względu, 
że rezygnuje ona z pytania „dlaczego”, ograniczając się do „jak”, przez co zbli-
ża się do instrumentalnego traktowania wiedzy naukowej83. Filozofia znajduje 
się także na zupełnie innej płaszczyźnie metodologicznej niż nauki przyrod-
nicze, posługuje się innym językiem, metodą, a przede wszystkim inny jest 
jej przedmiot. Dlatego dane pochodzące z nauk przyrodniczych nie prowa-

80 M.A. Krąpiec, Koncepcje nauki i filozofia, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, 
Z. Zdybicka, P. Jaroszyński, A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 22–23. Dla filozofujących w kontekście 
nauki nieporozumieniem jest budowanie filozofii na danych zdrowego rozsądku. „Niepoważny 
charakter mają podtrzymywane nadal próby rozwijania metafizyki opartej na zdroworozsądkowej 
interpretacji świata oraz ignorujące dorobek współczesnej fizyki. Tzw. specyficzne filozoficzne 
studium przyrody musi implikować albo znajomość nauk przyrodniczych, albo naiwną filozofię 
przyrody”; J. Życiński, Metafizyka i wyobraźnia w przyrodniczym obrazie świata, dz. cyt., s. 83.

81 „Arystoteles nie został zwalczony czy obalony, został bezlitośnie zignorowany”; M. Heller, Nowa 
fizyka i nowa teologia, dz. cyt., s. 60.

82 Zob. tamże, s. 90–94. „Matematyczno-empiryczna metoda badania świata opiera się po prostu na 
odmiennych założeniach – na założeniach, które są nie obok założeń filozofii Arystotelesa, lecz 
wbrew nim. Neotomizm nie interesuje nauk, bo jest im obcy”; tamże, s. 67. 

83 Zob. M.A. Krąpiec, Koncepcje nauki i filozofia, dz. cyt., s. 29. 

dzą do sformułowania aporii, ani też za pomocą naukowych argumentów nie 
można rozstrzygnąć żadnego problemu filozoficznego. Jeśli tak, to 

 
(…) obraz świata uzyskany dzięki naukom przyrodniczym jest więc 

z gruntu różny od wizji, której dostarcza refleksja filozoficzna; różnica jest tu 
znacznie głębsza od różnicy zachodzącej między perspektywą z wysokiego 
górskiego szczytu i z samolotu unoszącego się nad całym pasmem, w którym 
znajduje się szczyt. Wszystkie nauki szczegółowe przyrodnicze i humani- 
styczne grupujące się wokół fizyki i biologii, historii i filologii spełniają swą 
niezastąpioną ważną rolę, ale nigdy nie mogą nawet w części dostarczyć tego, 
co stanowi istotę filozoficznej wizji świata84.
 
Również dla fenomenologów przy dostrzeganiu, formułowaniu i rozstrzy-

ganiu aporii filozoficznych naukowy obraz świata nie wchodzi w grę. Musi on 
być poddany redukcji fenomenologicznej. Klauzulą redukcji obłożone zostaje 
to, co „w sposób naukowy wyprowadzone drogą indukcji bądź dedukcji z hi-
potez, faktów, aksjomatów jako obowiązujące, resp. rzeczywiste etc.”85. Husserl 
obawiał się, że dopuszczenie teorii naukowych do opisu różnych fenomenów 
prowadzi do ich naturalizacji86. Redukcja fenomenologiczna miała zabezpie-
czać fenomeny (np. świadomość) przed naturalizacją i otwierać drogę bada-
niom istotowym – we właściwym tego słowa znaczeniu apriorycznym87. 

W bezpośrednim doświadczeniu świadomość odsłania się naocznie jako 
przeżywany immanentnie fenomen, a nie jako byt przyrodniczy uwikłany 
w związki przyczynowo-skutkowe. Fenomenologiczna zasada wszystkich za-
sad nakazuje trzymanie się wyłącznie danych bezpośredniego doświadczenia, 
czyli to same rzeczy muszą przemówić do nas, narzucając nam swoje proble-
my. W swoim negatywnym znaczeniu, zresztą dobitnie podkreślonym w Ide-
ach Husserla, „zasada wszystkich zasad” oznacza, iż powrót do bezpośrednich 
danych doświadczenia wiąże się z neutralizacją całego balastu wiedzy, któ-
ra może stanowić rzeczową przeszkodę w dojrzeniu „danych bezpośrednich”. 
Chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na to, co jest istotnym źródłem poznania. 
W doświadczeniu bezpośrednim chodzi o to, aby punkt ciężkości spoczął 
właśnie na tym, co jest „dane” bezpośrednio. Musi to być, jak pisał Ingarden, 
„świeże spojrzenie”, w którym trzeba starać się „dojrzeć coraz to nowe i pro-
ste lub nawet swoiste jakości, zobaczyć coś, co niejednokrotnie jest jedynie dla 
siebie i nie da się z niczym w sposób dorównujący porównać”88. 

84 S. Swieżawski, O roli filozofii i niektórych jej typach, w: tenże, Rozum i tajemnica, Kraków 1960,  
s. 99.

85 E. Husserl, Idea fenomenologii, dz. cyt., s. 18. 
86 Zob. tenże, Filozofia jako ścisła nauka, Warszawa 1992, s. 14–54. 
87 Zob. tamże, s. 53–54.
88 R. Ingarden, Dążenia fenomenologów, dz. cyt., s. 229.



141Filozofia140 Studia Redemptorystowskie

Próba spojrzenia na „bezpośrednie dane” w perspektywie jakieś teorii na-
ukowej musi, zdaniem Ingardena, zakończyć się niepowodzeniem. Polega ono 
na tym, że „bezpośrednie dane” nie stanowią już centrum uwagi badacza. Na-
stępuje coś w rodzaju przesunięcia punktu ciężkości z „tego, co dane”, na to, 
na co kieruje nas uprzednio przyjęta teoria naukowa. Stąd też pod wpływem 
różnego rodzaju teoretycznych założeń dokonuje się np. selektywnego opi-
su danych doświadczenia, wybierając z przedmiotów czy stanów rzeczy tylko 
te własności, które odpowiadają celom teoretycznym lub praktycznym. Raz 
jeszcze Ingarden wraca tu, w Dążeniach fenomenologów, do genetycznego ro-
zumienia poznania. Pisze, iż właśnie genetyczne podejście do rzeczy jest kon-
sekwencją przyjęcia uprzedniej hipotezy, iż to, co jest „dane”, jest skutkiem 
przyczyn, które trzeba wykryć, jeśli chce się osiągnąć rozumienie tego, co pre-
zentuje doświadczenie. Ten sam błąd popełniają wszystkie kierunki empiry-
zmu, pozytywizmu i psychologizmu, widząc w danych doświadczenia czy to 
różnego rodzaju „wiązki”, czy „cechy”, z których rzekomo dane te są zbudowa-
ne. Dla fenomenologa badającego np. fenomen wrażliwości chodzi o to, aby 
wyciągnąć go z sieci przyczyn, funkcji i uwarunkowań. Fenomenolog Michael 
Grosheim interesująco pisze, że postulat „do rzeczy” oznacza tak naprawdę 
„precz od rzeczy podrzędnych”, czyli takich, które wyrażają pytania; z cze-
go to powstało, do czego służy, co się za tym kryje, do czego pierwotniejsze-
go można to sprowadzić? Dla fenomenologów podstawową troską było, aby 
„rzeczy przemówiły” w ich najbardziej źródłowym przedrozumieniu. Trzeba 
zatem uwolnić fenomeny takie jak wrażliwość czy miłość od ich teoretycznej 
funkcjonalizacji. Dlatego odrzucając wszelkie teorie naukowe, które narzuca-
ją swoje aporie na badane przedmioty, trzeba skupić się na eksplikacji danego 
fenomenu, tak jak jest on rozumiany w życiu codziennym89. 

Fenomenologowie nie kwestionowali w żadnym wypadku doniosłej roli 
poznania naukowego dla filozofii i kultury. Według Husserla i Ingardena, po 
dokonaniu redukcji mamy do czynienia tylko z „fenomenami nauk”, które pre-
zentują się konstytuującej świadomości, a fenomenologia miała być tą wiedzą, 
która dostarcza ugruntowania podstaw tych nauk90. Dlatego ich obowiązywa-
nie było tymczasowe, dopóki nie zostaną wykazane podstawy ich twierdzeń. 
Nieczynienie użytku z nauk przyrodniczych było podyktowane reżimem me-
tody fenomenologicznej, która dążyła do odkrycia absolutnego źródła pew-
ności, a tego nie mogły jej dać hipotetyczne wyniki nauk szczegółowych. 

Rola naukowego obrazu świata w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwią-
zywaniu aporii filozoficznych nie podlega dziś dyskusji. Jeśli jakieś kierunki 

89 Zob. M. Grosheim, Fenomenologia wrażliwości, „Fenomenologia” 2000, nr 8, s. 11–29. 
90 Zob. E. Husserl, Idea fenomenologii, dz. cyt., s. 14.

filozoficzne (tomizm czy niektóre odmiany fenomenologii) uważają przeciw-
nie, czynią tak na podstawie określonych decyzji metodologicznych i aksjolo-
gicznych. Już przy analizie roli historii w formułowaniu aporii filozoficznych 
zaznaczyliśmy wpływ koncepcji i celu filozofowania, także i tutaj, przy nauko-
wym obrazie świata, w grę wchodzą te same czynniki. Warto jednak podkreślić 
w tym wyborze rolę czynników aksjologicznych odnoszących się do określo-
nych wartości epistemicznych. To właśnie różnica w akceptacji odmiennych 
wartości epistemicznych decyduje o tym, czy w odkrywaniu i rozwiązywaniu 
aporii filozoficznych bierze się pod uwagę aktualny naukowy obraz świata. 
Dla zwolenników filozofii naukowej taką wartością epistemiczną jest bez wąt-
pienia poznanie naukowe, które może dostarczyć filozofii ważnych danych dla 
sformułowania i rozwiązania problemów. W koncepcji tej poznanie filozo-
ficzne też ma pewną wartość, ale, jak się wydaje, mniejszą niż naukowe. Wy-
daje się, że dla współczesnych filozofujących w kontekście nauki to właśnie 
ona konstytuuje bazę aporetyczną filozofii. Z kolei dla tomistów i niektórych 
klasycznych fenomenologów w hierarchii wartości epistemicznych na czoło 
wybija się autonomia epistemologiczna poznania filozoficznego, rozumiane-
go jako bazowy typ poznania fundujący wszystkie inne dziedziny wiedzy. Nie 
kwestionują oni, że poznanie naukowe ma doniosłą wartość, ale w ich hierar-
chii znajduje się niżej niż poznanie filozoficzne, które jest względem niego au-
tonomiczne. Akceptowane wartości epistemiczne, znajdujące się u podstaw 
decyzji metodologicznych, rozstrzygają, jeśli można tak powiedzieć, w spo-
sób ostateczny określoną pragmatykę badania i rozstrzygania problemów.

Uwagi podsumowujące 

Jeśli potraktujemy filozofię jako dyskurs aporetyczny, którego celem jest 
formułowanie problemów, niekoniecznie zaś ich ostateczne rozstrzyganie, 
to w formułowaniu sytuacji problemowych należy uwzględnić wszystkie po-
wyżej charakteryzowane konteksty: rzeczowy, historyczny i naukowy ob-
raz świata. Myślenie filozoficzne można bowiem potraktować jako myślenie 
problemowe. Pierwszym ogniwem tegoż jest przede wszystkim dostrzeżenie 
sytuacji problemowej i sformułowanie jej w postaci pytania91. Pytanie konsty-
tuuje pierwsze ogniwo dyskursywnego rozumowania92. Natura sytuacji pro-
91 Francuski filozof nauki Gaston Bachelard podkreślał, że autentyczne poznanie naukowe rozpoczyna 

się od stawiania problemów i ujawnia się w ich treści. Dlatego tak ważna jest umiejętność ich 
stawiania. Dla umysłu naukowego wszelka wiedza jest odpowiedzią na pytanie wynikające 
z problemu. Zob. G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyses 
de la connaissance objective, Paris 1938. 

92 Zob. Z. Cackowski, Problemy i pseudoproblemy, Warszawa 1964, s. 54–56. Szereg analiz 
przeprowadzonych przez Cackowskiego trafnie identyfikuje sytuację problemową. Brakiem tych 
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blemowej wymaga dokładniejszego przebadania, którego tutaj nie będziemy 
się podejmować93. Chcemy tylko podkreślić, że każde sformułowanie sytu-
acji problemowej uwarunkowane jest paradygmatycznie. Jeśli filozofię po-
traktujemy jako paradygmat, czyli swoisty wzorzec widzenia, patrzenia na 
świat, to pierwszym krokiem na drodze do dojrzenia sytuacji problemowej 
jest akceptacja założeń, metod i celów danego paradygmatu. Zanim zacznie-
my szukać sytuacji problemowych, które przeważnie kształtują się na styku 
różnych dziedzin wiedzy, ważne jest dokonanie aktu wiary. Tym aktem wia-
ry epistemicznej obejmujemy paradygmat filozoficzny, do którego zgłaszamy 
swój akces. Jest on uwarunkowany nie tylko czynnikami racjonalnymi, ale też 
psychologicznymi, w których skład wchodzą osobiste zainteresowania, pa-
sje poznawcze, ciekawość i chęć poznawania świata i siebie. Paradygmat filo-
zoficzny określa nasze wstępne widzenie świata, daje nam narzędzia, których 
ucząc się, opanowujemy umiejętność dostrzegania ważnych problemów. Jak 
słusznie pisze Michał Heller, „oczy na ogół widzą to, co myśl każe dostrzegać. 
Myśl jest zwykle wplątana w język, który ma ją wyrazić”94. 

W ramach paradygmatu, który akceptujemy, dokonuje się coś w rodza-
ju ćwiczenia naszego spojrzenia. Trafnie pisał o tym Wittgenstein, że „ktoś 
nie wyćwiczony w filozofii przechodzi obok wszystkich miejsc, gdzie w tra-
wie kryją się trudności; natomiast człowiek wyćwiczony przystaje i wyczuje, 
że tu gdzieś jest trudność, chociaż jeszcze jej nie dostrzega. I wcale nie dziwi 
kogoś, kto wie, jak długo nawet ten wyćwiczony, który pojmuje, że leży trud-
ność, musi szukać, by ją znaleźć”95. Paradygmat również ukierunkowuje nasze 
spojrzenie na te obszary, w których możemy szukać sytuacji problemowych. 
Dla jednych będą one tkwiły w świecie, dla innych głęboko w historii filozo-
fii, a dla jeszcze innych na przecięciu różnych nauk szczegółowych. Wydaje 
się jednak, że w aporetycznym podejściu do filozofii trzeba chronić się przed 
izolacjonizmem tych trzech kontekstów. Nie można ograniczyć pola poten-
cjalnych aporii filozoficznych np. do samych kontekstów rzeczowych. Te są 
już zawsze uwikłane w teorię, która podpowiada ich wybór i metodę badania. 
Dla neotomistów, którzy uważają, że konteksty rzeczowe są priorytetowe, że 
to świat realny narzuca problemy i metody ich rozwiązywania, odnosi się za-
rzut sformułowany przez Hilary’ego Putnama. Pisze on, iż 

 
(…) realistę czyni przekonanie, że gdzieś istnieje jedna prawdziwa teo-

ria (…). Stowarzyszona z korespondencyjną teorią prawdy wiara w jedyną 
prawdziwą teorię zakłada, że świat jest wyborem gotowym: świat sam w so-
analiz jest niewystarczające uwzględnienie danych z zakresu uhistorycznionej filozofii nauki. 

93 Zagadnienie to planujemy opracować od strony epistemologicznej w osobnym artykule. 
94 M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, dz. cyt., s. 23.
95 L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 52.

bie ma jakąś „wpisaną” weń strukturę, w przeciwnym razie bowiem teorie 
o odmiennych strukturach mogłyby równie prawidłowo „kopiować” świat 
(z różnych perspektyw), a prawda straciłaby swój absolutny (niezależny od 
perspektywy) charakter96. 
 
A jednak świat nie jest gotowym wyborem, nie wiemy, która teoria filozo-

ficzna objaśnia go najlepiej. Nie rozstrzyga on o prawdziwości żadnego opisu 
filozoficznego. Wybór określonych aspektów badania świata jest uwarunko-
wany uprzednim wyborem określonego paradygmatu filozofowania. To pa-
radygmat podpowiada, które regiony bytu są ciekawe, interesujące, a przede 
wszystkim heurystycznie wartościowe dla tworzenia twórczych eksplanacji. 
Również niewolnicze trzymanie się danych historii filozofii, stałe powielanie 
już raz ustalonych problemów i wzorców ich rozwiązań, nieuwzględnienie 
ducha czasu prowadzi do degeneracji teorii filozoficznej97. Twórcze wykorzy-
stywanie historii filozofii w formułowaniu problemów nie polega na biernym 
ich kopiowaniu czy parafrazowaniu, ale na reprodukowaniu. Stary problem 
stawia się w nowym kontekście, historycznym i kulturowym, formułuje się 
go za pomocą nowej aparatury pojęciowej przy uwzględnieniu aktualnie obo-
wiązującej koncepcji poznania naukowego. Również poszukiwanie proble-
mów filozoficznych w samej nauce może prowadzić do poglądu, że nauka 
konstytuuje filozofię. Tymczasem w sensie historycznym filozofia poprzedza 
matematyczne przyrodoznawstwo, które do dziś nosi ślady jej pierwotności. 
Redukcja filozofii do nauki była właściwa dla epoki pozytywizmu i neopozyty-
wizmu Koła Wiedeńskiego. Dziś poszukiwanie problemów filozoficznych na 
styku różnych nauk szczegółowych nie prowadzi do tezy o redukcji filozofii do 
nauki – raczej stale podkreśla się epistemologiczną specyfikę poznania filozo-
ficznego względem naukowego. 

Integralnie rozumiany dyskurs filozoficzny znajduje się dziś w sytuacji in-
terparadygmatycznej. Filozofia nie jest bowiem wyizolowaną częścią kultu-
ry. Kształtują ją aktualne przemiany społeczne, kulturowe, naukowe, a dziś 
w coraz większym stopniu te związane z polityką ekonomiczną względem na-
uki jako instytucji. Wydaje się, że najbardziej heurystycznym podejściem dla  
filozofii jest umiejętność dostrzegania problemów na styku różnych dzie-
dzin wiedzy czy różnych typów dyskursów98. Nie chodzi zatem o to, aby  

96 H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum, A. Grobler, Warszawa 1998, s. 234.
97 Do takiej postawy można odnieść słowa Wittgensteina: „Myśl jest już zużyta i nie daje się więcej 

stosować. Niczym folia aluminiowa, której raz zgniecionej nie da się ponownie wygładzić”; tenże, 
Uwagi różne, dz. cyt., s. 40.

98 M. Heller sformułował taką propozycję interdyscyplinarnego dialogu dla teologii. Zob. tenże, 
Naukowy obraz świata a zadanie teologa, w: Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, dz. 
cyt., s. 27. 
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filozof teoretyk był notorycznie pogrążony w pytaniach: „czy istnieje istota 
filozofii?”, „jaka jest ta najbardziej właściwa metoda poznania świata?”, „jaki 
jest ostateczny cel przedsięwzięcia filozoficznego?”. Są to pytania, które, jak 
powiada Wittgenstein, nigdy nie dają filozofii spocząć, same stawiają ją pod 
znakiem zapytania, bez możliwości znalezienia metodycznej odpowiedzi99. 
Wydaje się, że heurystycznie wątpliwe są również zabiegi poszukiwania 
ostatecznych wyjaśnień, spotykane jeszcze u przedstawicieli tomizmu czy 
fenomenologii. Słusznie twierdzi Wittgenstein, że w wyjaśnieniu filozoficz-
nym nie ma nigdy nic ostatecznego100. Można przypuszczać, że celem filo-
zofii nie jest dostarczanie takich wyjaśnień, ale podprowadzanie do granicy 
możliwego wyjaśnienia101. Tezy takie w żadnym wypadku nie są wyrazem 
agnostycznego stosunku do możliwości poznawczych ludzkiego rozumu. Są 
raczej wyrazem realistycznej postawy wobec tego, co filozof, jako przecież 
człowiek, może faktycznie poznać, a nie tego, co chciałby poznać i nieodwo-
łalnie zadekretować aktem wiary. 

Dyskurs aporetyczny kształtuje się na przecięciu różnych dziedzin wie-
dzy: (i) naukowej, (ii) filozoficznej, (iii) religijnej, (iv) potocznej. Filozofowi 
nie powinny być obce wędrówki w literaturę, która znacznie lepiej niż nauka 
czy filozofia penetruje obszary ludzkiego doświadczenia. Ograniczenie się 
tylko do jednej z wybranych dziedzin może prowadzić do pewnego zesztyw-
nienia jednej nogi, o którym pisał Wittgenstein. „Kiedy filozofuję, ważne jest 
dla mnie to, bym stale zmieniał pozycję, nie stał zbyt długo na jednej nodze, 
bym nie zesztywniał”102. Aby nie zesztywnieć, trzeba cały czas przechadzać 
się po różnych płaszczyznach wiedzy i wypracowywać w sobie zdolność do-
strzegania coraz to nowych świeżych aporii. 

Dyskurs aporetyczny zakłada określoną aksjologię wartości poznawczych. 
Głosi ona, że poznanie filozoficzne jest racjonalnym typem wiedzy, dziś jed-
nak, aby tę racjonalność obronić i uczynić bardziej przejrzystą, musi czerpać 
żywotne soki z różnych przestrzeni dyskursów, znajdujących się poza filo-
zofią, tak bardzo spolaryzowanych i heterogenicznych. Dlatego nie można 
traktować aporetycznego dyskursu filozoficznego jako wyższego względem 
innych. Filozofia nie może maniakalnie rościć sobie pretensji do bycia czymś 
w rodzaju „supernauki” czy „superdyskursu” ustawiającego całość naszej wie-
dzy według spekulatywnych zasad i kryteriów. Musi być traktowana na równi 
99 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, dz. cyt., s. 78.
100 „Niczego, co się robi, nie da się obronić ostatecznie. Lecz tylko w odniesieniu do czegoś innego, co 

zostało ugruntowane”, tenże, Uwagi różne, dz. cyt., s. 40.
101 Każde filozoficzne wyjaśnienie ostateczne jest kontrowersyjne, wobec każdego może być podany 

kontrargument. Z punktu widzenia aporetycznej filozofii ostateczne wyjaśnienia same są aporiami, 
które mogą być analizowane przy zastosowaniu różnych metod analitycznych.

102 L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 50. 

z innymi naukami jako płaszczyzna umożliwiająca i koordynująca spotkanie 
różnych dziedzin wiedzy i różnych typów spolaryzowanych dyskursów103. 

Dyskurs aporetyczny, tak jak widzieli go starożytni, jest dyskursem dia-
logicznym i refutacyjnym. Jego wartość krystalizuje się w ogniu krytycznej 
dyskusji z innymi paradygmatami. Punkt wyjścia tak rozumianego dyskursu, 
którego celem jest dostrzeżenie i sformułowanie sytuacji problemowej, traf-
nie zdiagnozował Karl R. Popper. Określa go reguła odmienna od tej, którą 
lansują neotomiści czy nawet fenomenologowie: „nie obserwuj rzeczywisto-
ści”, tylko „spróbuj zbadać, o czym dziś dyskutują uczeni i filozofowie”104. Aby 
doświadczać rzeczywistości, trzeba wiedzieć, jak to robić, a tego możemy się 
nauczyć, przysłuchując się aktualnie prowadzonym sporom filozoficznym 
i naukowym105. W duchu krytycznej postawy dyskutowalności, tak bardzo ce-
nionej przez Poppera, zwolennik dyskursu aporetycznego nie powie do swo-
jego interlokutora: „Ja mam rację, a ty jesteś w błędzie poznawczym, bo nie 
potrafisz czytać obiektywnej istoty bytu”. Raczej z właściwym wyczuciem zło-
żoności dostrzeżonej na styku różnych dziedzin wiedzy sytuacji problemo-
wej zwróci się do niego: „Przedstawiłem ci takie wyjaśnienie tego problemu, 
teraz powiedz mi, co o tym myślisz. Zastanów się, może podasz jakieś lepsze 
wyjaśnienie tego problemu”106. W dialogu ścierają się racje, a nie upodobania 
i sympatie dla szkół i mistrzów. I choć tych ostatnich praktycznie nie jeste-
śmy w stanie wyeliminować, to jednak poprzez krytyczną dyskusję możemy 
ich wpływ znacznie ograniczyć. Tylko w ogniu ścierających się racji można 
pokazywać mniej lub bardziej uzasadnione wieloaspektowe objaśnienia pro-
blemów filozoficznych. W takiej niszy epistemologicznej mogą kształtować 
się wartościowe problematy filozoficzne i urzeczywistniać ideały klasycznego 
stylu filozofowania107.

103 Filozof może być dziś tylko partnerem w dialogu z innymi przedstawicielami nauk, nie zaś 
przewodnikiem czy rozkazodawcą. 

104 K.R. Popper, Krytycyzm i tradycja. W stronę racjonalnej teorii tradycji. Prawda nie jest oczywista, 
„Znak” 1963, nr 7–8, s. 864. 

105 „A ponieważ oczy widzą to, co chcą zobaczyć, nie wystarczy mieć je otwarte, trzeba ponadto zmieniać 
warunki obserwacji i patrzeć, jak świat na to reaguje, czyli, innymi słowy, trzeba eksperymentować”; 
M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, dz. cyt., s. 26.

106 K.R. Popper, Krytycyzm i tradycja, dz. cyt., s. 682–683. 
107 O uwspółcześnionej formie ideału klasycznego filozofowania pisałem w pracy: P. Duchliński, 

W stronę aporetycznej filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 715–753.
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Summary

Analysis of the formative contexts of aporetic knowledge

This article aims to give an epistemological analysis of the formative con-
texts of aporetic knowledge. Through an examination of selected philosoph-
ical positions, three sorts of context are considered: factual ones, historical 
ones, and those furnished by the scientific image of the world. The scope of 
the article includes viewpoints associated with Thomistic, analytical, and phe-
nomenological philosophy, as well as philosophers operating with reference 
to contexts specifically furnished by the sciences. Both Thomists and phe-
nomenologists may be said to attach greater significance to factual contexts, 
with the difference that the latter require these to be purged of all accretions 
stemming from scientific theorizing and history. For those conducting phi-
losophy with reference to the contexts furnished by science itself, the priority 
is to take full account of the currently reigning scientific image of the world, 
while in the case of analytical philsophers we encounter a shift from factual 
contexts to linguistic ones. The difficulties involved in each case are pointed 
out, and based on the resulting discussion, it is proposed that when seeking 
to formulate philosophical aporiae all such contexts should be considered – 
be they factual, linguistic, historical or scientific. Indeed, it is asserted that 
no aporiae can be said to be confined to just one such context, as each has its 
factual, linguistic, historical and scientific dimensions. Aporetic knowledge, 
moreover, is knowledge conditioned by the choice of a particular paradigm 
of philosophical understanding, and it is this philosophical paradigm that – 
in its role as a yardstick for what counts as epistemically successful discern-
ment – decides what we ought to be investigating, and in what manner we 
should do so. To discern any such aporia, then, one must first have embraced 
the requisite paradigm. Also, we should expect to meet with the situations 
that generate philosophically interesting problems precisely at those points 
where different fields of knowledge (be they natural-scientific, humanistic, 
social-scientific, or literary) intersect. This, though, in turn demands a high 
level of interdisciplinary cooperation between various knowledge-related dis-
ciplines, as only then can we hope to arrive at the multi-aspected overview of  
aporiae needed if these are to be elucidated at a deeper level. Aporetic knowl-
edge, it is concluded, is dialogical knowledge, whose epistemic-cognitive 
value is moulded in the fire of critical discussions that necessarily involve dif-
ferent paradigms – paradigms in competition with one another as regards the 
validity of their truth claims.

Piotr Duchliński – doktor nauk humanistycznych, od 2014 roku p.o. 
kierownika w Katedrze Logiki i Teorii Poznania w Instytucie Filozofii 
Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykładowca na Wydziale Filozoficz-
nym i Teologicznym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, prodzie-
kan Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum. Zainteresowania 
badawcze: status metodologiczny filozofii, problem naukowości filozofii, 
epistemologia, etyka ogólna (zwłaszcza w nurcie neotomistycznym, per-
sonalistycznym, fenomenologicznym i analitycznym, etyka polska), onto-
logia/metafizyka w nurcie tomistycznym i fenomenologicznym.
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Termin „naturalizm” nie jest jednoznaczny. Może być rozumiany i ujmowa-
ny na kilka sposobów. Wyróżnia się m.in. naturalizm metafizyczny (ontologicz-
ny), epistemologiczny oraz metodologiczny. Naturalizm metafizyczny (określany 
także mianem fizykalizmu, materializmu, redukcjonizmu ontologicznego, moc-
nego naturalizmu, monizmu fizycznego) głosi, że istnieje tylko materialna przy-
roda, która stanowi też podstawę wszelkich zjawisk. Ponadto świat przyrody jest 
zamknięty przyczynowo (żaden pozanaturalny byt weń nie ingeruje)1. Wyklucza 
się tu istnienie, jak również działanie Boga w przyrodzie. W słabszej wersji natu-
ralizmu metafizycznego przyjmuje się twierdzenie o istnieniu bytu nadprzyro-
dzonego (Boga), który jednak nie ingeruje w porządek przyrody. 

W postaci epistemologicznej naturalizm oznacza tezę, która głosi, iż tylko 
metody nauk przyrodniczych dają możliwość poznania całej rzeczywistości. 
Nauka ma badać jedynie materialny świat przyrody, a w swych wyjaśnieniach 
może odwoływać się wyłącznie do obiektów przyrodniczych. 

Z kolei naturalizm metodologiczny wskazuje na sposoby, jakimi badana 
jest przyroda. Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych polega na odwołaniu się 
do pewnych prawidłowości przyrody oraz wskazywaniu jedynie na przyczy-
ny naturalne. Nie można tu wskazywać na czynniki pozafizyczne czy też po-
zaprzyrodnicze2.
1 Zob. np. Ph.E. Johnson, Reason in the Balance. The Case Against Naturalism in Science, Law 

& Education, Downers Grove 1995, s. 37–38; J. Życiński, Naturalizm ontologiczny a rola superweniencji 
w ewolucji biologicznej, w: Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, red. J. Golbiak, 
M. Hereć, Lublin 2014, s. 7–8.

2 Zob. A. Lemańska, Czy nauki przyrodnicze zagrażają wierze w Boga?, w: Relacja nauka–wiara, dz. 
cyt., s. 120–121.
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O ile naturalizm metodologiczny stanowi warunek naukowości nauk przy-
rodniczych i nie niesie z sobą zagrożenia dla teizmu3, o tyle problemem sta-
je się fakt, iż ten typ naturalizmu zawiera „pewne przesłanie ontologiczne”4. 
To dość ostrożne stwierdzenie Michała Hellera można próbować zaostrzyć. 
Howard J. Van Till, emerytowany profesor fizyki, nie waha się powiedzieć, że 
w nauce zgodzono się z tezą, iż głównym źródłem naturalizmu metodologicz-
nego jest naturalizm ontologiczny, zaprzeczający zarówno istnieniu Boga, jak 
i Jego nadprzyrodzonej mocy5. Oddzielanie naturalizmu metodologicznego 
od metafizycznego, przynajmniej w obszarze nauk przyrodniczych, staje się 
chyba coraz trudniejsze. Nie zawsze też udaje się je – choćby w minimalnym 
stopniu – zachować6.

Niestety, stanowisko naturalizmu metafizycznego jest podzielane przez 
wielu przedstawicieli współczesnej nauki. Przywołany już Van Till, akcentując 
konflikt między naturalistyczną nauką a teizmem, wskazuje także na sposób 
jego ominięcia. Jego zdaniem, należy nieustannie podkreślać, że naturalizm 
stosowany w nauce ma jedynie charakter metodologiczny, a nie ontologicz-
ny. „Naturalizm metodologiczny – podkreśla – jest (…) stwierdzeniem doty-
czącym charakteru nauk przyrodniczych, a nie charakteru rzeczywistości”7. 

W dyskusję o konflikcie pomiędzy naturalizmem a teizmem żywo włącza-
ją się przedstawiciele i zwolennicy filozofii oraz teologii procesu8. Interesującą 

3 „Przyjęcie naturalizmu metodologicznego dla myślącego chrześcijanina nigdy nie stanowiło 
poważniejszego problemu”; M. Heller, Chrześcijański naturalizm, „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003), 
z. 3, s. 47. Zob. także: A. Lemańska, Czy nauki przyrodnicze zagrażają wierze w Boga?, dz. cyt., 
s. 113–127; P. Moskal, Relacja rozum–wiara, w: Relacja nauka–wiara, dz. cyt., s. 157–158; tenże, 
Czy nauki przyrodnicze generują ateizm?, w: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, red. M. Słomka, 
Lublin 2012, s. 123–129.

4 M. Heller, Chrześcijański naturalizm, dz. cyt., s. 47.
5 Tenże, Foreword, w: D.R. Griffin, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and 

Christian Faith, Louisville 2004, s. IX.
6 Potwierdzeniem tego wniosku są m.in. prace przedstawicieli tzw. nowego ateizmu.
7 M. Heller, Foreword, dz. cyt., s. IX.
8 O teologii procesu zob. np.: M. Welker, Prozesstheologie, w: Theologische Realenzyklopädie, red. 

G. Müller, t. 27, Berlin–New York 1997, s. 600–604; M. Patalon, Wprowadzenie, w: J.B. Cobb, Jr., 
Teologia procesu. Wybrane zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi, tłum. J. Dąbrowska-Patalon, 
M. Patalon, Gdańsk 2008, s. 7–51; R. Haskell, Process Theology. A Christian Option or a New 
Religion?, „Evangelical Review of Theology” 36 (2012), z. 4, s. 302–315; P. Sokołowski, Procesu 
teologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 431–433; tenże, Miłość w nauczaniu Benedykta XVI 
i w teologii procesu – tożsamość czy przeciwieństwo?, „Studia Loviciensia” 15 (2013), s. 75–76; tenże, 
Panenteizm jako postmodernistyczne objawienie? Kilka uwag krytycznych na marginesie książki 
Davida Raya Griffina „Panentheism and Scientific Naturalism”, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 
10 (2015), s. 221–242. Interesująco wygląda także próba zdefiniowania teologii procesu podjęta 
przez jej głównych przedstawicieli, m.in. Jamesa Bradleya, Johna Cobba, Jr., Jamesa W. Felta, Lewisa 
S. Forda, Davida Raya Griffina, Thomasa E. Hosinskiego, Catherine Keller, Gene’a Reevesa, Barry’ego 
Whitneya; zob. R. Faber, God as Poet of the World. Exploring Process Theologies, Louisville–London 
2008, s. 1–6.

propozycję wysunął w tym zakresie jeden z czołowych współczesnych przed-
stawicieli tego nurtu, amerykański metodysta David Ray Griffin (ur. 1939)9. 
Jego zamierzenie dotyczy pogodzenia teizmu z naturalistycznym obrazem 
świata prezentowanym przez współczesną naukę (w tym nauki przyrodnicze). 
Propozycja Griffina przekracza zatem szkic Van Tilla i jest od niego zdecydo-
wanie ambitniejsza.

Jak jednak pogodzić religię i naukę? Amerykański autor przedstawia włas- 
ne rozwiązanie problemu. Podkreślając, że dyskusja o konflikcie między tymi 
dziedzinami została sprowadzona do naukowego naturalizmu i że nauka 
w sposób konieczny go zakłada, stwierdza, że niezbędna staje się religia po-
zbawiona supranaturalizmu. W tym miejscu należy podkreślić oryginalność 
i zarazem kontrowersyjność myśli Griffina. Czyżby odpowiedzią religii na za-
łożenie naturalizmu w nauce i dostosowanie jej do wymogów nauki miało być 
usunięcie z niej sfery nadprzyrodzonej?

Griffin nie ogranicza się wyłącznie do religii. Dąży do modyfikacji same-
go naturalizmu. Wskazując, że większość filozofów i naukowców (a także teo-
logów) uznaje naukowy naturalizm za niezgodny z jakimkolwiek religijnym 
ujęciem rzeczywistości, stwierdza, iż jest on (w maksymalistycznym ujęciu, 
o którym będzie mowa) w gruncie rzeczy nieodpowiedni dla samej nauki. Co 
więcej, zaznacza, iż współcześnie naturalizm to nie tylko doktryna zaprze-
czająca nadprzyrodzonym interwencjom w porządek świata. Naturalizm jest 
często światopoglądem ateistycznym, bywa też kojarzony z materialistycz-
nym ujęciem rzeczywistości.

Cel niniejszego artykułu można przedstawić dwojako. Od strony nega-
tywnej – nie będzie nim całościowe ukazanie relacji wiary i rozumu czy też 
relacji teizmu i naturalizmu w myśli Davida Raya Griffina. Zadanie to było-
by zbyt obszerne i z pewnością przekraczałoby ramy jednego artykułu. Od 
strony pozytywnej – celem studium będzie ukazanie początków naturali-
zmu i jego ewolucji, skutkującej powstaniem takiej jego formy, która stała 
się niewłaściwa zarówno dla nauki, jak i dla wiary. Zagadnienie to jest sze-
roko obecne w poglądach wspomnianego procesualisty. Artykuł, omawiając 
– przynajmniej pośrednio – relację wiara–nauka, ukaże problematykę, która 
interesuje teologię, w tym teologię fundamentalną. Ponadto umożliwi wgląd 
we współczesną teologię procesu w zakresie, w jakim porusza ona kwestię 
naturalizmu. Co więcej, podjęcie tego zagadnienia może skutecznie przyczy-
nić się do wiarygodności aktu wiary w kontekście wyzwań współczesności  

9 Jego biogram zob.: P. Sokołowski, Panenteizm jako postmodernistyczne objawienie?, dz. cyt.,  
s. 223–225.
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(do argumentacji naturalistycznej odwołują się choćby przedstawiciele tzw. 
nowego ateizmu).

Należy jeszcze zamieścić dość istotną uwagę językową. Griffin w swo-
jej twórczości używa wyrażenia scientific naturalism. Angielski rzeczownik 
science i pochodny od niego przymiotnik scientific oznaczają głównie nauki 
przyrodnicze i sugerują podejście właściwe przyrodoznawstwu. W pismach 
Griffina trudno jednak doszukiwać się jakichś szerszych rozważań na temat 
nauk przyrodniczych. Autor ten nie podejmuje również metarefleksji nad ro-
zumieniem nauki, jej celem i zadaniami. Stąd wyrażenie scientific naturalism 
będziemy oddawać jako „naturalizm naukowy”, pamiętając wszak o jego związ-
kach z naukami przyrodniczymi. Za takim rozwiązaniem zdaje się przema-
wiać jeszcze jeden argument. W Griffina koncepcji naukowego (a więc także 
przyrodniczego) naturalizmu chodzi o zbudowanie spójnego światopoglądu, 
oczyszczonego z metafizyki klasycznego teizmu i z teologii, a ugruntowanego 
na filozofii kompatybilnej z odkryciami nauk przyrodniczych. Wyrażenie „na-
turalizm nauk przyrodniczych” mogłoby nie oddawać tego szeregu czynności 
(czy też je pomijać), jaki wiązał się z eliminacją owej metafizyki, a także fun-
dowania owego światopoglądu na adekwatnej – zdaniem Griffina – filozofii.

Cel, o którym mowa, domaga się zaprezentowania różnych rodzajów natu-
ralizmu, jakie występują w poglądach omawianego autora. Następnie ukaza-
ny zostanie proces kształtowania się naturalizmu naukowego, o którym mówi 
amerykański filozof i teolog. W kolejnym punkcie omówi się maksymalistycz-
ną postać naturalizmu naukowego obecną w jego myśli. Całość rozważań za-
mknie próba oceny myśli Griffina zwłaszcza w tych miejscach, które dotykają 
zagadnień teologicznych.

1. Rodzaje naturalizmu

Omawiany autor wyszczególnia kilka typów naturalizmu: naturalizmnati, 
naturalizmns oraz naturalizmsam. Poniżej skrótowo je omówimy.

1.1. Naturalizmnati

Griffin wskazuje, że mianem naturalizmu określany jest pogląd, według 
którego natura jest wszystkim tym, co istnieje. Jest tu ona rozumiana jako ogół 
wszystkich skończonych rzeczy, procesów i zdarzeń. Ponadto według natura-
lizmu siatka przyczyn, która znajduje się w świecie, nie może ulec przerwa-
niu10. Ten typ naturalizmu autor książki Two Great Truths określa mianem 
10 D.R. Griffin, Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of Religion, Ithaca–

London 2001, s. 18, 136; tenże, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and 
Christian Faith, Louisville 2004, s. 2; tenże, Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, 

naturalizmunati, gdzie owo „nati” oznacza, iż tym wszystkim, co istnieje, jest 
właśnie natura. Sądzić należy, że ten typ naturalizmu odpowiadałby naturali-
zmowi ontologicznemu.

Amerykański filozof i teolog podkreśla następnie, iż naturalizmnati wy-
klucza teizm11. Nawiasem mówiąc, Griffin wskazuje, iż naturalizmnati nie jest 
wymagany i zakładany przez naukę. Ta bowiem zakłada jedynie naturalizm 
odrzucający nadprzyrodzone interwencje w normalne procesy przyczynowe 
w świecie12.

1.2. Naturalizmns

W dalszej kolejności autor książki Reenchantment without Supernatura-
lism wyróżnia dwa znaczenia naukowego naturalizmu. W sensie ogólnym 
lub minimalnym naukowy naturalizm zaprzecza możliwości nadprzyrodzo-
nego zawieszania wewnątrzświatowych procesów przyczynowych (tego typu 
zawieszenie mogłoby dokonać się jedynie ze strony Boga w postaci np. zda-
rzenia cudownego). To, co wyklucza naturalizm w minimalnym sensie, to je-
dynie supranaturalizm, czyli pogląd przyjmujący istnienie nadprzyrodzonej 
istoty będącej poza powszechną siecią relacji przyczynowo-skutkowych i mo-
gącej dowolnie je naruszać. Uszczegóławiając swoje stanowisko, Griffin do-
daje, iż naturalizm w minimalnym sensie nie zaprzecza temu, by boska Istota 
miała różnorodny wpływ przyczynowy na świat. To, z czym ten typ naturali-
zmu się nie zgadza – wskazuje – to przerywanie normalnych procesów przy-
czynowych, jakie mają miejsce w świecie. A zatem wyklucza on tradycyjnie 
rozumiane cuda13. By podkreślić, iż ów typ naturalizmu eliminuje suprana-
turalizm, Griffin określa go mianem naturalizmuns („ns” w indeksie dolnym 
oznacza „niesupranaturalistyczny”)14. 

Morality, Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion, Claremont 
2014, s. 136.

11 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 2.
12 Tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 18.
13 Tenże, Religious Pluralism: Generic, Identist, and Deep, w: Deep Religious Pluralism, red. D.R. Griffin, 

Louisville 2005, s. 14; tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 48; tenże, Religious 
Experience, Naturalism, and the Social Scientific Study of Religion, „Journal of the American Academy 
of Religion” 68 (2000), nr 1, s. 108; tenże, Naturalism: Scientific and Religious. Scientific Naturalism, 
the Mind–Body Relation, and Religious Experience, „Zygon” 37 (2002), nr 2, s. 361–362. Griffin 
dodaje także: „Being naturalistic in this limited sense does not, however, prevent Whitehead’s process 
philosophy from being religious and even theistic”; Reenchantment without Supernaturalism, dz. 
cyt., s. 21.

14 „To say that it is a form of naturalism is to say, and only to say, that it rejects supernaturalism, 
meaning the idea of a divine being who could (and perhaps does) occasionally interrupt the world’s 
most fundamental causal processes”; tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 21. 
Zob. także: tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 2; tenże, Religious Pluralism: Generic, Identist, and 
Deep, dz. cyt., s. 13; tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 18. Zob. P. Sokołowski, 
[Rec.] David Ray Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious 
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Autor książki Two Great Truths wskazuje następnie, że naturalizmns nie 
pociąga za sobą ateizmu. To różni go od naturalizmunati. Co istotne, stwierdze-
nie to suponuje, że mogą istnieć teistyczne wersje naturalizmu. Jest to ważny 
wniosek w kontekście dalszych rozważań.

W tym sensie – wskazuje dalej Griffin – naturalizmns rozwija się już  
w filozofii presokratycznej. Obecny był także w filozofii platońskiej i arysto-
telesowskiej.

Amerykański procesualista wskazuje następnie na konflikt naturalizmuns 
z wieloma – jak to określa – formami chrześcijańskiej wiary. Okazuje się bo-
wiem, że odziedziczona po poprzednich pokoleniach wiara jest niekompaty-
bilna z naturalizmemns. Przyczyn tego stanu rzeczy autor książki Two Great 
Truths zdaje się upatrywać w zniekształceniu, jakiemu przez wieki podlegał 
naukowy naturalizm, a także chrześcijaństwo15. Stąd przypuszcza, iż natura-
lizmns niekoniecznie może powodować konflikt z samą wiarą (chciałoby się 
dodać: oczyszczoną z błędów) bądź wykluczać jej solidną (robust) wersję. Su-
geruje także, iż naturalizmns stanowi wielką prawdę, która powinna zostać en-
tuzjastycznie przyjęta przez chrześcijan16.

1.3. Naturalizmsam

Niemniej – wskazuje Griffin – w XIX wieku naturalizmns został doprowa-
dzony do skrajnej, maksymalistycznej postaci, określanej przez niego mianem 
naturalizmusam. Wykluczał on nie tylko supranaturalizm oraz inne, zróżnico-
wane boskie oddziaływanie na świat, lecz także ludzką wolność, jak również 
jakiekolwiek znaczenie ludzkiego życia, które wykraczałoby poza doczesność. 
Nadto naturalizmsam nie był zgodny z jakąkolwiek perspektywą religijną, nie 
tylko chrześcijańską17.

W dotychczasowych dociekaniach kilka razy pojawił się termin „supra-
naturalizm”. Dla Griffina – jak wyżej wskazano – oznacza on wiarę w boską 
istotę, która (ontologicznie) jest zdolna do okazjonalnego przerywania we-
wnątrzświatowych procesów przyczynowych18. Zanegowanie supranaturali-

Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion, Claremont: Process Century 
Press 2014, ss. 302, „Forum Teologiczne” 16 (2015), s. 250–251.

15 „Just as scientific naturalism is a great truth that got distorted, so is Christian faith”; tenże, Two 
Great Truths, dz. cyt., s. XX. Do głównych „zniekształceń” chrześcijańskiej wiary zalicza Griffin 
niebiblijną – jego zdaniem – doktrynę creatio ex nihilo. Szerzej zob.: tamże.

16 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. XX.
17 Tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 11.
18 Tenże, Religious Pluralism: Generic, Identist, and Deep, dz. cyt., s. 13, przyp. 41. Warto zwrócić uwagę 

na następujące stwierdzenie: „I have already suggested two reasons why supernaturalism, with its 
idea of God as possessing coercive omnipotence, creates difficulties for theistic religion: it allows 
the evil of the world to create doubt as to the goodness and even the existence of a divine creator, 
and it is in extreme tension with the evolutionary account of the world”; tenże, Reenchantment 
without Supernaturalism, dz. cyt., s. 29.

zmu, obecne w naturalizmiens, ma się także zawierać w naturalizmiesam – oraz 
w ateizmie. Ma się również pojawiać w deizmie, panteizmie Barucha Spinozy, 
idealizmie Georga Wilhelma Friedricha Hegla czy panenteizmie Alfreda Nor-
tha Whiteheada i Charlesa Hartshorne’a (chodzi tu o naturalizmppp, ujęciową, 
wszechdoznaniową, panenteistyczną wersję naturalizmu. Jest ona oryginal-
ną koncepcją Griffina, której przedstawienie przekraczałoby jednak ramy i cel 
niniejszego artykułu).

W tym kontekście omawiany autor wyznacza teologii specyficzne zadanie. 
Ma ono polegać na dokonywaniu jasnego rozróżnienia naturalizmuns i natu-
ralizmusam. Teologia ma też wskazywać na taką wersję naturalizmu, która jest 
zgodną z wiarą chrześcijańską (chodzi tu oczywiście o naturalizmppp

19.
W jaki jednak sposób naturalizm pojawił się w tradycji naukowej? Odpo-

wiedź na to pytanie będzie przedmiotem kolejnego punktu.

2. Powstanie naukowego naturalizmu

Początki naukowego naturalizmu tkwią w starożytności, w jakiś sposób for-
mował się też w średniowieczu, a w pełni rozwinął się w czasach nowożytnych.

2.1. Okres starożytny
Za Davidem Lindbergiem20 Griffin podkreśla, że naukowa umysłowość po-

jawiła się w VI wieku przed Chr. w Grecji, choć jeszcze w VIII i VII wieku 
przed Chr. grecka kultura w pełni akceptowała supranaturalizm. Co się za-
tem stało 100 lat później? W tamtym czasie narodził się pewien typ filozofii, 
w którym świat ukazywano jako kosmos, czyli uporządkowaną rzeczywistość. 
Tales z Miletu, Anaksymander i Anaksymenes, a także Heraklit z Efezu byli 
tymi, którzy zainicjowali niemitologiczny sposób patrzenia na świat. Griffin 
przywołuje w tym miejscu wniosek Lindberga, zgodnie z którym w obrębie 
owej antycznej tradycji filozoficznej pojawiło się rozróżnienie na to, co na-
turalne, oraz to, co nadprzyrodzone. Niektórzy z filozofów zapoczątkowanej 
tu myśli naturalistycznej byli materialistami (jak np. Demokryt z Abdery gło-
szący, że świat zbudowany jest z atomów), z kolei inni nie podzielali tych po-

19 „A central task of Christian theology today, therefore, is the twofold task of distinguishing clearly 
between these two meanings of scientific naturalism and then, if possible, pointing to another 
version of naturalism that is compatible with Christian faith”; tenże, Two Great Truths, dz. cyt.,  
s. XX.

20 Chodzi tu o książkę The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in 
Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 1450, Chicago 1992.
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glądów (np. Pitagoras z Samos uznawał istnienie ostatecznej rzeczywistości 
tworzonej przez liczby). 

Co ciekawe, do tradycji naturalistycznej Griffin włącza Platona, choć – jak 
wskazuje Lindberg – bóstwa Platona nigdy nie ingerowały w porządek natury. 
Poprzednicy Platona sądzili, że należy pozbyć się bogów, by świat stał się upo-
rządkowanym kosmosem. Platon uważał inaczej. Przywrócił światu bogów. 
W jego ujęciu mieli oni uzasadniać ów porządek21. Ponadto świat jawił się dla 
niego jako spowodowany przez boskiego stworzyciela, który nigdy nie przery-
wał wewnątrzświatowych procesów przyczynowych. Według Griffina, Platon 
prezentował teizm naturalistyczny (lub teistyczny naturalizm)22.

Do tradycji naturalistycznej należał także Arystoteles. W jego kosmolo-
gii, podobnie jak u Platona, występowało najwyższe bóstwo, które nie miało 
charakteru osobowego (was not a personal agent). Zgodnie z myślą Stagiryty, 
świat nie został stworzony, lecz istnieje odwiecznie23.

2.2. Średniowiecze modyfikacje naturalizmu
W średniowieczu, z uwagi na biblijne relacje o cudach zdziałanych przez 

Boga, chrześcijańscy filozofowie zmodyfikowali naturalizm greckiej filozo-
fii. Dopuścili okazjonalne nadprzyrodzone interwencje w świat i naruszenia 
zwyczajnych przyczynowo-skutkowych relacji. Drugim czynnikiem, któ-
ry wpłynął na modyfikację naturalizmu greckiej filozofii, miała być nauka 
o stworzeniu świata z niczego (creatio ex nihilo)24.

Griffin wskazuje, że odrzucenie greckiego naturalizmu spowodowało, iż 
relacja między chrześcijaństwem a dziedzictwem myśli greckiej stała się am-
biwalentna. Z jednej strony, chrześcijaństwo zachowało i przekazało to dzie-
dzictwo w różnoraki sposób (np. w postaci nauczania filozofii w klasztorach, 
przechowania manuskryptów). Bez tego typu działań niemożliwe byłoby po-
wstanie nowożytnych nauk przyrodniczych25. Griffin podkreśla w tym miej-
scu znaczenie uniwersytetów dla średniowiecznej kultury, a także istotny 
wkład Kościoła w ich rozwój. Uniwersytety dostarczyły z kolei zaplecza insty-
tucjonalnego dla filozofii naturalnej26.

 Z drugiej strony, chrześcijaństwo podważało naturalizm greckiej filozofii. 
Dochodziło do tego na dwóch płaszczyznach, wspomnianych wyżej. Pierw-

21 D.R. Griffin, Two Great Truths, dz. cyt., s. 4.
22 Tamże.
23 Tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 24; tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 5.
24 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 6. Szerzej zob.: tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, 

dz. cyt., s. 102–104; tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 137–144.
25 „The task of preservation and transmission was an essential task, without which the emergence of 

modern natural science (…) would have been impossible”; tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 6.
26 Tamże, s. 7.

szą były cuda (rozumiane jako nadprzyrodzone interwencje w porządek świa-
ta), drugą doktryna creatio ex nihilo. Amerykański filozof i teolog akcentuje, iż 
chrześcijaństwo uznawało siebie za religię bazującą na ostatecznym Bożym Ob-
jawieniu, któremu wszystkie inne idee muszą zostać podporządkowane. Tutaj 
– wskazuje – dostrzec można zaczątek relacji teologii do filozofii, w której ta 
druga nazywana była służebnicą pierwszej. Griffin podkreśla, że grecka filozofia 
w razie konieczności ulegała istotnym modyfikacjom. Jego zdaniem, dostarcza-
ły one światopoglądu zbliżonego do światopoglądu Homera, a jego charaktery-
styczną cechą była obecność w nim konfliktu z naukową umysłowością27.

Autor książki Two Great Truths podkreśla, że w XII wieku niektórzy chrze-
ścijańscy myśliciele zaczęli twierdzić, iż do Bożej przyczynowości wystarczy 
odnieść się, jedynie kiedy mówi się o stworzeniu świata. Od tego momentu 
wszystkie rzeczy mogą zostać wytłumaczone w kategoriach przyczyn natural-
nych. Oczywiście, wyjątkiem nadal pozostawały chrześcijańskie cuda, w któ-
rych Bóg zawieszał zwyczajne prawa natury, by w ten sposób dać świadectwo, 
że chrześcijaństwo jest religią prawdziwą28.

W XIII wieku kontynuowano to podejście. Niektórzy myśliciele (mie-
niąc się filozofami przyrody) obrali sobie za cel wytłumaczenie funkcjonowa-
nia świata z użyciem jedynie naturalistycznych terminów. Bardziej radykalni 
z nich twierdzili, że filozofia przyrody, bazując jedynie na doświadczeniu i ro-
zumie, dochodzi do wniosków sprzecznych z chrześcijańską doktryną. Miały 
do nich należeć według Griffina m.in.: odwieczność świata, śmiertelność du-
szy, zanegowanie możliwości cudów29.

2.3. Siedemnastowieczny mechanicyzm
Prezentowany autor wskazuje na pojawiające się w dziejach próby synte-

zy myśli biblijnej i greckiej filozofii. Jedną z nich, piątą w kolejności30, ma sta-
nowić siedemnastowieczny supranaturalistyczny mechanicyzm. Synteza ta, 
w przeciwieństwie do poprzednich, sięgających głównie do Platona i Arysto-
telesa, odnosiła się do myśli Demokryta z Abdery. Jednakże wbrew poglądom 
starożytnego filozofa siedemnastowieczni myśliciele (po stronie katolickiej 
byli to Marin Mersenne i Kartezjusz, a po stronie protestanckiej – Robert 
Boyle i Isaac Newton) przyjmowali, iż atomy nie tyle poruszają się losowo, ile 

27 Tamże.
28 Tamże, s. 8.
29 Tamże.
30 Poprzednie syntezy są następujące: 1) zastosowanie w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa 

Platońskiej koncepcji stworzenia świata z chaosu; 2) wczesnochrześcijańska modyfikacja tej syntezy 
na rzecz stworzenia świata z niczego (creatio ex nihilo); 3) zastosowanie myśli Arystotelesa w teologii 
przez św. Tomasza z Akwinu; 4) czternastowieczny woluntaryzm; tamże, s. 5–11.
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są „zaprogramowane” przez Boga. Ich koncepcję – za Eugene’em M. Klaare-
nem31 – określa Griffin mianem „prawno-mechanistycznego ujęcia” natury. 

Przymiotnik „mechanistyczny” wskazuje na to, iż natura składa się z po-
zbawionych życia cząstek materii, które operują całkowicie w kategoriach 
mechanistycznego wpływu. Z kolei mianem prawnej określana jest jaka-
kolwiek aktywność, która wydaje się służyć konkretnemu celowi (purposi-
ve). Oznacza to, że wszystkie rzeczy poruszają się zgodnie z kategoriami 
praw ruchu, które Bóg nałożył na świat. Prawa natury – wskazuje amery-
kański procesualista – odzwierciedlają tu ideę, iż regularności świata są to 
prawa nałożone na przyrodę w boski sposób. A zatem nie tylko prawa ruchu 
pochodziły od Boga, lecz także sam ruch miał w Nim swoje źródło32. Idea 
przeciwna, podkreślana przez grecki naturalizm, odwołująca się do nieod-
łącznych od niego sił natury, została w ten sposób zupełnie wyeliminowana. 
Wszystkie zasady i prawa natury, włączając w to ruch i wszelkiego rodzaju 
zmianę, były w tym przypadku rozumiane w kategoriach nadprzyrodzone-
go narzucenia33.

Griffin podkreśla następnie, że za wspomnianą syntezą stoi nie tylko 
opozycja w stosunku do filozofii przyrody Arystotelesa. Równie ważne, a na-
wet ważniejsze było w niej przeświadczenie innej naturalistycznej tradycji, 
określanej mianem magicznej. Łączyła ona neoplatonizm, hermetyzm oraz 
idee pochodzące z żydowskiej kabały. Podkreślała możliwość oddziaływania 
i wywierania wpływu na odległość. Istotną funkcję pełniła tu forma natura-
lizmu, która przypisywała naturze większą moc, niż czynił to arystotelizm. 
Natura i przyroda wykraczała zatem poza kategorie samo-poruszania się 
(self-motion). Miała mieć zdolność do oddziaływania i wywierania wpływu 
na odległość34.

Na pytanie, dlaczego prawno-mechanistyczne ujęcie natury zwyciężyło 
ową tradycję magiczną, Griffin udziela odpowiedzi, bazując na myśli Briana 
Easlei35. Chodzi o to, że prawno-mechanistyczne ujęcie natury podtrzymy-
wało ówczesne społeczne status quo. Naturalizm magiczny zdawał się nato-
miast zagrażać interesom możnych i bogatych36. Dodatkowo owo społeczne 
status quo powiązane było z autorytetem Kościoła. A zatem – jak wskazuje 

31 Chodzi tu o książkę Klaarena The Religious Origins of Modern Science: Belief in Creation in 
Seventeenth-Century Thought, Grand Rapids 1977.

32 D.R. Griffin, Two Great Truths, dz. cyt., s. 12–13; tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., 
s. 25, 114–126.

33 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 13.
34 Tamże. Szerzej zob.: tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 111–114.
35 Chodzi tu o książkę Witch Hunting, Magic and the New Philosophy. An Introduction to the Debates 

of the Scientific Revolution 1450–1750, Brighton–Atlantic Highlands–New York 1980.
36 D.R. Griffin, Two Great Truths, dz. cyt., s. 14.

Griffin – prawno-mechanistyczne ujęcie natury skutecznie służyło teologii, 
stanowiącej wsparcie dla Kościoła. Dokonywało się to na kilku płaszczy-
znach. Nietrudno się domyśleć, że chodzi tu o obronę cudów rozumianych 
jako nadprzyrodzone interwencje Boga w świat, ukazywanie nieśmiertelno-
ści duszy ludzkiej, a także uzasadnianie wszechmocy Boga37.

2.4. W kierunku deizmu
Dotychczasowe próby spojrzenia na naturalizm nie były w pełni satysfak-

cjonujące dla wszystkich myślicieli. Pewna ich część zaczęła zwracać się ku 
naturalistycznemu światopoglądowi oraz mechanistycznemu ujęciu natury. 
Griffin uwypukla, iż pierwszym krokiem w tym kierunku była rosnąca awersja 
filozofów przyrody do mówienia o boskich interwencjach w świat. Ta spowo-
dowała ruch w stronę deizmu, wedle którego po tym, jak Bóg stworzył świat 
z obecnymi w nim ruchem i prawami natury, już więcej w niego nie interwe-
niuje. Amerykański myśliciel podkreśla, iż zwrot w kierunku deizmu był czę-
ściowo motywowany dążeniem do rozwiązania problemu zła38. 

Co istotne, deizm stanowi dla Griffina szóstą syntezę chrześcijańskiej wia-
ry i greckiej tradycji naturalistycznej. Początkowo miał jednak istnieć raczej 
deizm potencjalny (virtual deism). Przejście od potencjalnego do aktualne-
go deizmu ma być widoczne m.in. w myśli Charlesa Darwina, który odrzucił 
koncepcję boskich uzupełnień w celu wyjaśnienia specyficznych właściwości 
ludzkiego umysłu39. Co więcej, Darwin uznawał nawet za konieczne odrzuce-
nie jakichkolwiek interwencji Boga w świat40. Jak zaznacza Griffin, nieliczne 
interwencje Boga w świat, być może tylko jedną, przyjmował jeszcze Charles 
Lyell, przedstawiciel potencjalnego deizmu i zwolennik aktualizmu, zwanego 
też uniformitarianizmem41. 

37 Tamże, s. 14–17.
38 Tamże, s. 17.
39 Tamże, s. 18–19.
40 W liście do Ch. Lyella Darwin odrzucił koncepcję boskich interwencji w świat. Pisał: „If I were 

convinced that I required such additions to the theory of natural selection, I would reject it as 
rubbish… I would give nothing for the theory of natural selection, if it requires miraculous 
additions at any one stage of descent”; tenże, The Life and Letters of Charles Darwin, t. 2, New York 
1896, s. 6–7; cyt. za: D.R. Griffin, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 34. K. Jodkowski 
wskazuje, że „dopiero Darwin konsekwentnie stosował bez żadnego wyjątku to, co dzisiaj nazywamy 
naturalizmem metodologicznym”; tenże, Konflikt nauka–religia a teoria inteligentnego projektu, w: 
Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, red. K. Jodkowski, Warszawa 2007, 
s. 161. Jodkowski dodaje, że ważniejszym i trwalszym wkładem do współczesnej nauki jest nie tyle 
biologiczna teoria Darwina, ile jego metodologiczny pogląd; tamże, s. 160.

41 D.R. Griffin, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 33–34.
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3. Ateistyczny materializm

Zdaniem amerykańskiego filozofa i teologa, deizm miał pewne manka-
menty. W gruncie rzeczy nie był on w pełni ujęciem naturalistycznym. Pro-
blem polega na tym, że w deizmie przyjmowano doktrynę creatio ex nihilo, 
a ta, jak wiadomo, zakładała, iż podstawowe zasady naszego świata nie są cał-
kowicie naturalne, lecz pochodzą „z zewnątrz”. Występowała tu przynajmniej 
hipotetyczna możliwość, że mogłyby one zostać przerwane przez ich boskie-
go Stwórcę42. 

Biorąc pod uwagę tę tezę, następcy Darwina odrzucili deizm na rzecz ate-
izmu. Autor książki Religion and Scientific Naturalism podkreśla, iż neodar-
winizm był wyraźnie ateistyczną teorią. Wskazywał, w jaki sposób proces 
ewolucji, bez jakiegokolwiek kierownictwa pochodzącego spoza świata, spowo-
dował powstanie form życia obecnych w naszym świecie. Amerykański filozof 
i teolog akcentuje również fakt, iż ateistyczny naturalizm przez ponad wiek stał 
się mniej lub bardziej oficjalną ideologią społeczności naukowej43. Na margine-
sie można jedynie dodać, że dla Griffina stanowi on – co z pewnością zaskakuje 
– siódmą syntezę myśli biblijnej i greckiej filozofii.

Warto podkreślić, iż przejściu od supranaturalizmu do ateizmu towarzyszy-
ło przechodzenie od dualizmu do materializmu. Użyta przez Kartezjusza idea, 
wedle której umysł lub dusza jest substancją innego rodzaju niż pozostałe kom-
ponenty ciała, z jednej strony miała uzasadniać nieśmiertelność duszy, z drugiej 
jednak stwarzała problem interakcji umysłu (duszy) i ciała. Zdaniem Kartezju-
sza, komponenty mózgu stanowią część fizycznego świata, są też rozciągłe prze-

42 Tamże, s. 28 i 34; tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 19.
43 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 19. Warto zwrócić uwagę, że Griffin odnosi się tu do sytuacji 

w krajach języka angielskiego. We Francji przejście do ateistycznego naturalizmu dokonało się 
wiek wcześniej. Można je zaobserwować – jak zaznacza – w myśli Denisa Diderota. Na marginesie 
należy zauważyć, iż zdaniem Griffina w przypadku neodarwinizmu i wczesnego kreacjonizmu 
występuje konflikt, który polega na tym, iż naukowcy na bazie założeń naturalizmusam, a nie na 
bazie rzeczowych dowodów, dokonywali sądów o poszczególnych zdarzeniach, które pozostawały 
w konflikcie z przekonaniami religijnymi; tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 15–16, 
241–265. Ponadto – jak wskazuje – procesualne ujęcie teorii ewolucji ma udzielać przekonujących 
odpowiedzi na pytania: dlaczego w ogóle nastąpiła ewolucja?, w jaki sposób boski wpływ wywołuje 
ewolucyjne zmiany?, w jaki sposób wytłumaczyć ewidentnie skokową naturę procesu ewolucji?; tenże, 
Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 212–218. Warto też zwrócić uwagę, że zwolennicy 
teizmu naturalistycznego szczególnie chętnie akceptują ewolucjonizm darwinowski. Szerzej zob.: 
P. Bylica, Główne założenia i problemy teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej 
i świata przyrodniczego, w: Sozologia systemowa, t. 4: Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie 
przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, red. W. Dyk, Szczecin 2012, s. 67–70. Z kolei dla 
przedstawicieli tzw. nowego ateizmu teoria ewolucji ma wskazywać na fałszywość teizmu, a zatem 
przeczyć istnieniu Boga. „W rozumieniu Dawkinsa – stwierdza A. Anderwald – ateizm wprost zawiera 
się w teorii ewolucji”; tenże, Wiarygodność aktu wiary w dialogu z neurobiologią – stanowiska ateistów, 
w: Wiara – wiarygodność, red. D. Wąsek, Kraków 2014, s. 205.

strzennie i działają w kategoriach mechanistycznego wpływu. Z kolei umysł lub 
dusza są w całości duchowej natury. Jak jednak te dwa typy substancji wchodzą 
we wzajemne interakcje? By wyjaśnić ten problem, niekiedy Kartezjusz wskazy-
wał na szyszynkę, gruczoł, w którym miało następować ich połączenie, jednak 
– zdaniem Griffina – ta odpowiedź określała jedynie miejsce, gdzie następo-
wało wzajemne oddziaływanie umysłu i ciała, a nie sposób, w jaki to się działo. 
Innym razem Kartezjusz miał przyznawać, że Bóg już w stworzeniu świata za-
rządził wzajemne interakcje tych dwóch substancji44.

Po tej linii szło rozwiązanie problemu wzajemnego oddziaływania umysłu 
i ciała. Znajdowano je – jak podkreśla amerykański autor – w „supranatura-
listycznym teizmie”, zgodnie z którym dla Boga możliwe są wszystkie rzeczy 
(z wyjątkiem rzeczy logicznie niemożliwych). A zatem fakt, że umysł i ciało 
nie mają ze sobą wiele wspólnego, nie mógł przeszkodzić Bożej wszechmo-
cy w stworzeniu takiego świata, w którym zmiany w obszarze umysłu byłyby 
współzależne ze zmianami w ciele. Takie rozumienie boskiej mocy oznaczało 
jednak także to, że supranaturalistyczna interpretacja pewnych zdarzeń była 
nie tylko dozwolona, lecz wręcz wymagana45.

Oddziaływanie między umysłem a ciałem zdawało się ostatecznie skut-
kować dualizmem. By go uniknąć, zdecydowano się na rozwiązanie mate-
rialistyczne. Skrótowo mówiąc, polegało ono na zaprzeczeniu, że umysł jest 
w całości różny od mózgu. Umysł – jak chcieli niektórzy materialiści – jest po 
prostu produktem mózgu, podobnie jak żółć jest produktem wątroby. A za-
tem sam z siebie nie ma on mocy przyczynowej46. Inni materialiści twierdzili, 
że umysł i mózg są tym samym. Stanowisko to, zwane identyzmem, usuwa-
ło pytanie o to, jak one na siebie oddziałują47. Griffin zauważa, że identyzm 
usuwał też pytanie o to, czy po śmierci nastąpi jakaś forma kontynuacji ludz-
kiej egzystencji. Mortalizm akcentujący, że kresem ludzkiego życia jest śmierć 
biologiczna, był jedynie dopuszczany przez wczesnonowożytny naturalizm. 
Późnonowożytny już go wymagał. 

Co ciekawe, Griffin odnosi się też do znanej książki Juliena Offray de La 
Mettrie’ego L’homme-machine („Człowiek-maszyna”). Tytuł sugeruje, iż za-
przeczenie dualizmu czynione w kontekście mechanistycznej wizji natury, 
a więc także ludzkiego ciała, pociągnęło za sobą zaprzeczenie ludzkiej wolno-
ści48. To implikowało także odrzucenie możliwości życia po śmierci. Z pew-
44 D.R. Griffin, Two Great Truths, dz. cyt., s. 20; tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 25–

26. Zob. S. Judycki, Argumenty na rzecz dualizmu antropologicznego, w: Umysł i religia (Quastiones 
ad disputandum, t. 8), red. B. Wójcik, Tarnów 2006, s. 51–99.

45 D.R. Griffin, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 27.
46 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 20.
47 Tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 138.
48 Tenżer, Two Great Truths, dz. cyt., s. 21.
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nością są to słuszne wnioski. Omawiany autor dodaje jeszcze jeden, nie mniej 
istotny. Otóż siedemnastowieczne zastosowanie mechanistycznej koncepcji 
przyrody, by z jej pomocą wspierać koncepcję nieśmiertelności ludzkiej duszy 
oraz wskazywać na istnienie nadprzyrodzonej istoty, a w ten sposób dostar-
czać naukowego uzasadnienia dla supranaturalistycznej wersji chrześcijań-
stwa, zostało całkowicie obalone49.

Materializm, o jakim mówi tu Griffin, ma dwa znaczenia. Pierwsze wska-
zuje na mechanistyczne ujęcie przyrody, zgodnie z którym jej ostateczne jed-
nostki są całkowicie pozbawione czucia, doświadczania i samookreślania. 
W drugim znaczeniu odnosi się on do doktryny niedualizmu; zgodnie z nią 
nie istnieją żadne inne rzeczywistości różne od ostatecznych jednostek przy-
rody, które mogłyby wyjaśniać aktywność istot ludzkich i innych żyjących 
stworzeń. W gruncie rzeczy – podkreśla amerykański filozof i teolog – mamy 
tu jednak do czynienia ze stanowiskiem monistycznym50.

Niejako na marginesie należy poczynić w tym miejscu dość istotną uwa-
gę. Według Griffina, materializm w pierwszym znaczeniu mógł być wyko-
rzystywany dla pewnych celów, np. do opowiedzenia się za wszechmocnym 
bóstwem; mógł także być pożyteczny w głoszeniu nadprzyrodzonych cudów 
czy nieśmiertelności ludzkiej duszy. W ten sposób – jak zaznacza amerykań-
ski myśliciel – miał wspierać kościelną hierarchię, a także monarchię51.

Jakie były konsekwencje przyjęcia materialistycznego światopoglądu? Grif-
fin zalicza do nich odrzucenie nadprzyrodzonych interwencji w świat, rezyg- 
nację z jakiejkolwiek formy teizmu, zaprzeczenie ludzkiej wolności, a także 
życia po śmierci. Inną konsekwencją przejścia do ateistycznego materializmu 
było to, że supranaturalizm został ostatecznie pokonany52. Zachodnia nauka 
powróciła do swych naturalistycznych korzeni, tkwiących w starożytnej Gre-
cji. Powrót ten dokonał się jednak – jak zaznacza Griffin – z zastosowaniem 
nieadekwatnej formy. Na czym polegała owa nieadekwatność?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, Griffin wskazuje, że ateistyczny ma-
terializm bywa kojarzony z nauką, która spekulacje podejmowane w greckiej 
starożytności uznaje za śmieszne. Z filozoficznego punktu widzenia – doda-
je – takie ujęcie problemu okazuje się niezasadne. Zaznacza, iż późnonowo-
49 Tamże, s. 21; tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 101–102.
50 Tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 94, 98; tenże, Naturalism: Scientific and 

Religious, dz. cyt., s. 365.
51 „The idea that the ultimate units of nature are bits of insentient matter, wholly devoid of experience 

and spontaneity, was useful in arguing for an omnipotent deity, supernatural miracles, and the 
immortality of the human soul (which could, as such, fear hell and hope for heaven after death). 
Such arguments supported the authority of the hierarchical church and thereby the monarchy. The 
idea was adopted primarily for such reasons, not on the basis of any experimental facts”; tenże, 
Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 98.

52 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 22.

żytny światopogląd nie jest bardziej właściwy dla nauki niż ujęcie Demokryta 
i innych wczesnych materialistów53.

Kolejna trudność, jaką stwarza późnonowożytny światopogląd, to jego 
nieadekwatność w stosunku do zdrowego rozsądku. Okazuje się bowiem, że 
istnieje wiele zdroworozsądkowych przekonań, którym nowożytny natura-
lizm nie może sprostać. Jednym z nich jest kwestia poznania zmysłowego. 
Odwołując się do stanowiska Davida Hume’a, Griffin podkreśla, że percepcja 
zmysłowa jako taka nie dostarcza podstaw dla przekonania, jakoby istniało ja-
kiekolwiek konieczne powiązanie pomiędzy tym, co w każdym przypadku na-
zywamy przyczyną i jej skutkiem. Owszem, niezmiennie obserwujemy owo 
powiązanie, i dlatego wydarzenia, które jawią się jako pierwsze, nazywamy 
przyczynami, a te, które po nich następują, skutkami. Co więcej, w dniu ju-
trzejszym nie mamy podstaw oczekiwać tego powiązania pomiędzy zdarze-
niami, które pojawiło się dziś. Amerykański procesualista formułuje w tym 
miejscu wniosek, iż przekonanie o racjonalności natury jawi się jako racjonal-
nie bezpodstawne54.

Co więcej, stanowisko Hume’a ma pokazywać, że poznanie zmysłowe nie 
daje nam wiedzy o otaczającym świecie, czyli o rzeczach, które znajdują się 
poza naszymi umysłami55. Dalsze konsekwencje wyciągnął z tego stwierdze-
nia przywoływany przez Griffina George Santayana. Rozumowanie Hume’a 
rozciągnął on na solipsyzm. Wskazał, że poznanie zmysłowe nie daje także 
wiedzy o przeszłości56. Griffin podkreśla, że skoro nie mamy wiedzy o prze-
szłości, a także nie spodziewamy się przyszłości, nie mamy zatem wiedzy 
o czasie. Jeśli zaś teorie naukowe nie mogą mówić o rzeczywistym świecie, 
przyczynowości, przeszłości i przyszłości, a więc o czasie, nie możemy w ogó-
le dysponować teoriami naukowymi57.

Drugie zdroworozsądkowe przekonanie, któremu nowożytny naukowy 
naturalizm nie może podołać, stanowi problem doświadczenia. Griffin pod-
kreśla, że materialistyczni filozofowie nie byli zdolni wytłumaczyć, w jaki 
sposób doświadczenie mogło wyłonić się z pozbawionej czucia i doświadcze-
nia materii. Materialiści mieli zatem stanąć przed następującym dylematem: 
w jaki sposób mózg, złożony z pozbawionych doświadczenia neuronów, może 
powodować świadome doświadczenie?58 Nadto rodził się inny jeszcze pro-
53 Tamże.
54 Tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 36.
55 „Hume’s argument also showed that sensory perception gives no knowledge of an external world, 

that is, of actual things beyond our own minds”; tenże, Reenchantment without Supernaturalism, 
dz. cyt., s. 37.

56 Tamże. Zob. także: G. Santayana, Scepticism and Animal Faith, New York 1955.
57 D.R. Griffin, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 37.
58 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 23. Szerzej zob.: tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, 
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blem. Otóż istnieją pełne świadomości doświadczenia mogące oddziaływać 
na mózg, a następnie wywoływać określone zachowania naszego ciała. Jest to 
zagadnienie tzw. umysłowej przyczynowości (mental causation), które włącza 
się w kwestię oddziaływania umysłu i ciała59.

Opowiadanie się za tego typu formą naturalizmu powodowało jeszcze 
jedną trudność. Chodzi tu mianowicie o matematykę. Otóż fizyczne zmysły 
są poruszane jedynie przez fizyczne rzeczy, tymczasem przedmioty będące 
w orbicie zainteresowań matematyki nie mają takich cech. Podobnie odnosi 
się to do zasad logiki obecnych we wszystkich naukowych rozumowaniach60. 
One również nie mają fizycznych cech.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Griffin wskazuje, że naukowy naturalizm stał 
się niewłaściwy nie tylko dla religii, lecz także dla samej nauki. Tego typu pogląd 
określa on mianem naturalizmusam (skrót od ang. słów: sensationist-atheist-
-materialist), czyli naturalizmu o charakterze zmysłowo-ateistyczno-materia-
listycznym. Skutkiem ubocznym tego naturalizmu było to, że naukę zaczęto 
uznawać za niezgodną z jakąkolwiek postacią religijnego światopoglądu61.

Amerykański filozof i teolog dodaje, iż ów światopogląd, z którym nauka 
bywa kojarzona, stanowi wyzwanie dla chrześcijańskiej wiary. Kierowane jest 
ono pod adresem „konserwatywnych” chrześcijan, jak i tych, którzy należą do 
nurtu „liberalnego”, w pełni akceptującego autorytet nauki62.

dz. cyt., s. 133–135. Współcześnie możliwość materialistycznego wyjaśnienia m.in. świadomości 
głosił angielski noblista Francis Crick (1916–2004), a także niemieccy profesorowie Gerhard Roth 
(ur. 1942) oraz Wolf Singer (ur. 1943). Wskazują oni, że świadomość to rezultat współdziałania 
wielu neuronów. Szerzej zob. A. Anderwald, Wiarygodność aktu wiary w dialogu z neurobiologią – 
stanowiska ateistów, dz. cyt., s. 206–211.

59 Do problemu oddziaływania umysłu i ciała włącza Griffin również zagadnienie ludzkiej wolności. 
Jego zdaniem, filozofowie ujmujący człowieka w kategoriach mechanistyczno-materialistycznych 
byli niezdolni do wyjaśnienia ludzkiej wolności; tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 24.

60 „The problems created by the sensationist theory of perception run even deeper: there are still 
other notions presupposed in the practice of science that are not grounded in sensory perception, 
such as mathematical objects involved in physics and the logical principles involved in all scientific 
reasoning”; tenże, Reenchantment without Supernaturalism, dz. cyt., s. 38–39. Griffin dodaje: „Besides 
presupposing the existence of mathematical and logical truths, science presupposes many other 
notions not rooted in sensory perception. By engaging in the quest for truth, science presupposes 
the twofold notion that there is such a thing as truth and that truth is important. But sensory 
perception is not the source of either part of this twofold notion. Science also presupposes beauty, 
as in the sense that certain proofs are especially »elegant«. Moral ideals are also presupposed, such 
as when medical research is motivated by a desire to alleviate suffering”; tamże, s. 41. A ponadto: 
„Although the sensationist form of empiricism cannot explain our knowledge of mathematical and 
logical principles, our cognitive, moral, and aesthetic ideals, or even our ideas of an external world, 
the past, time, and causal influence, scientific activity presupposes all these ideas”; tamże, s. 54.

61 „As long as religion seems to require supernaturalism while science seems to support naturalismsam, 
science and religion will seem to be completely opposed to each other. Furthermore, even if one 
of these associations is overcome, conflict will remain if the other is not”; tamże, s. 28. Zob. także: 
tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. 26; tenże, Panentheism and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 21.

62 Tenże, Two Great Truths, dz. cyt., s. XIX; tenże, Religion and Scientific Naturalism, dz. cyt., s. 14–15.

4. Próba oceny

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że rozważania Davida Raya Grif-
fina mają raczej charakter filozoficzny niż teologiczny. Do poglądów filozo-
ficznych nie będziemy się odnosić.

Następnie należy podkreślić, że teologia procesu jest uznawana za tzw. 
teologię postmodernistyczną. Ma należeć do tzw. postmodernizmu konstruk-
tywnego63. Choć – jak wskazano – zaprezentowane wyżej poglądy Griffina 
mają raczej charakter filozoficzny, dość szybko można w nich natrafić na wy-
powiedzi o charakterze teologicznym. W jednej z nich znajdziemy wskazanie 
dotyczące zadań, jakie w kontekście naturalizmu ma spełniać teologia. Cho-
dzi o rozróżnianie przez nią naturalizmuns i naturalizmusam. Teologia ma także 
wskazywać na taki typ naturalizmu, który byłby zgodną z chrześcijańską wia-
rą (w domyśle Griffinowi chodzi o jego koncepcję naturalizmuppp, czyli ujęcio-
wą, wszechdoznaniową, panenteistyczną wersję naturalizmu). 

W powyższych stwierdzeniach omawiany autor nie doprecyzowuje, jaką 
teologię ma na myśli. Jego propozycja, gdyby została skierowana pod adresem 
teologii katolickiej, byłaby dla niej trudna do przyjęcia. Dlaczego?

Warto w tym miejscu przytoczyć pewne stwierdzenie ks. Michała Hellera. 
W książce Sens życia i sens Wszechświata. Studia z teologii współczesnej wska-
zuje on, iż współczesne tendencje naturalistyczne stanowią ogromne wyzwa-
nie dla teologii64. Chodzi mu o to, by teologię „ciągle na nowo umieszczać 
w nieustannie zmieniającym się kontekście naukowym i filozoficznym”65. Ów 
kontekst w znacznej mierze ma charakter naturalistyczny, a teologia winna się 
z nim zmierzyć. Czy jednak teologia katolicka może rozsądzać pomiędzy róż-
nymi typami naturalizmu? W gruncie rzeczy o to właśnie chodzi Griffinowi.

Jeśli przyjąć, że naturalizm jest koncepcją filozoficzną (czy też naukową), 
to teologia miałaby za zadanie rozstrzygać o prawomocności ujęć filozoficz-
nych (naukowych). Takie rozstrzygnięcia – w ujęciu katolickim – może czynić 
Magisterium Kościoła, choć jedynie w odniesieniu do tych rodzajów filozo-
fii, które są niezgodne z Bożym objawieniem66. Ponadto warto wskazać, iż 
63 Zob. np. D.R. Griffin, Introduction: Varieties of Postmodern Theology, w: D.R. Griffin, W.A. Beardslee, 

J. Holland, Varieties of Postmodern Theology, New York 1989, s. 1–7; J.B. Cobb, Jr., Two Types of 
Postmodernism. Deconstruction and Process, „Theology Today” 47 (1990), s. 149–158.

64 Tarnów 2002, s. 111.
65 Tamże, s. 112. Warto pamiętać o słowach Jana Pawła II w encyklice Fides et ratio: „Pod wpływem 

słusznej skądinąd troski o aktualność refleksji teologicznej i jej przystępność dla współczesnego 
człowieka, teolodzy skłonni są posługiwać się wyłącznie najnowszymi formułami zaczerpniętymi 
z żargonu filozoficznego, nie zachowując wobec nich odpowiednio krytycznej postawy, jaką w świetle 
tradycji należałoby przyjąć. Ta forma modernizmu mylnie utożsamia aktualność z prawdą i dlatego 
nie jest w stanie spełnić wymogów prawdy, jakim powinna sprostać teologia”; tamże, nr 87.

66 „Magisterium Kościoła może (…) i powinno krytycznie oceniać – mocą swojego autorytetu 
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pomysł prezentowanego autora zakłada pewną relację między teologią a filo-
zofią, a nawet jakiś rodzaj wyższości tej pierwszej nad drugą. Rozstrzygnięcia 
teologii miałyby bowiem być wiążące dla filozofii.

Biorąc to pod uwagę, okazuje się, że Griffin formułuje propozycję prze-
znaczoną dla protestanckiej teologii procesu. Czy jest ona w stanie sprostać 
wspomnianemu zadaniu (pomija się tu zasadność odnoszenia do niej terminu 
„teologia”)? Z pewnością niezwykle pomocne są tu jej założenia, pochodzące 
z filozofii procesu Alfreda Northa Whiteheada (1861–1947), a także jego kon-
tynuatora Charlesa Hartshorne’a (1897–2000). Są one następujące:

1) cała rzeczywistość składa się ze zdarzeń, które się stają (jako opozycyjnych 
do bycia), a nie z rzeczy; 

2) każde zdarzenie oddziałuje na inne tak, że zdarzenia są ze sobą powiązane67.
Naturalizm teologii procesu ma się przejawiać w tym, że – jak stwierdza 

Griffin – działanie Boga w świecie nie ma nigdy charakteru nadprzyrodzone-
go, lecz jest częścią zwyczajnych procesów przyczynowych świata68. Ponadto 
teologia ta ma być zgodna ze wspomnianą już koncepcją naturalizmuppp i ma 
akceptować występujący w nim panenteizm w procesualnej wersji. Zastrzeże-
nia i uwagi do tego ostatniego były już zgłoszone w innym miejscu69, nie ma 
zatem potrzeby ich powtarzania. Warto jedynie przypomnieć, iż procesualny 
panenteizm nie ma podstaw biblijnych.

Dalsze wątpliwości budzi koncepcja wykorzystania naturalizmu w synte-
zie z wiarą, niezależnie od tego, czy mowa jest o naturalizmieppp czy o na-
turalizmiesam lub naturalizmiens. Czy taka synteza – z teologicznego punktu 
widzenia – jest w ogóle dopuszczalna? Podobnie zaskakujący charakter ma 
stwierdzenie, iż ateistyczny materializm stanowi siódmą syntezę myśli biblij-
nej i greckiej filozofii. Czyżby Biblia, „słowo Boga utrwalone na piśmie pod 
natchnieniem Ducha Bożego” (KDK, nr 9), miała w jakiś sposób prowadzić do 
ateizmu? Pytanie to jest w pełni retoryczne. Dla ścisłości można jedynie wska-

i w świetle wiary – filozofie i poglądy, które sprzeciwiają się doktrynie chrześcijańskiej. Zadaniem 
Magisterium jest przede wszystkim wskazywanie, jakie założenia i wnioski filozoficzne byłyby nie 
do pogodzenia z prawdą objawioną, a tym samym formułowanie wymogów, które należy stawiać 
filozofii z punktu widzenia wiary. Ponadto, ponieważ w procesie rozwoju wiedzy filozoficznej 
ukształtowały się różne szkoły myślenia, także ta wielość kierunków nakłada na Magisterium 
obowiązek wyrażania własnej opinii na temat zgodności lub niezgodności podstawowych koncepcji, 
którymi kierują się te szkoły, z wymogami stawianymi przez słowo Boże i refleksję teologiczną”; 
tamże, nr 50. Warto też wskazać, że teologia katolicka ma przed sobą zupełnie inne zadania niż te, 
o jakich wspomina Griffin. Por. Fides et ratio, nr 92–99; Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 
Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria, Kraków 2012, passim.

67 P. Sokołowski, Panenteizm jako postmodernistyczne objawienie?, dz. cyt., s. 226.
68 D.R. Griffin, Process Theology and the Christian Good News. A Response to Classical Free Will Theism, 

w: Searching for an Adequate God. A Dialogue between Process and Free Will Theists, red. J.B. Cobb, 
Jr., C.H. Pinnock, Grand Rapids 2000, s. 5–6.

69 Zob. P. Sokołowski, Panenteizm jako postmodernistyczne objawienie?, dz. cyt.

zać, że w dokumentach kościelnych mowa jest o tym, iż do powstania zjawi-
ska ateizmu w pewnym zakresie mogą się przyczyniać sami wierzący70. Należy 
tutaj jednak oddać sprawiedliwość Griffinowi, kiedy mówi on o niezgodności 
tej syntezy z doktryną chrześcijańską71.

Uzasadnione obawy budzi także inne stwierdzenie amerykańskiego teo-
loga i filozofa, a mianowicie to, w którym wskazuje, iż chrześcijaństwo pod-
ważało naturalizm greckiej filozofii na płaszczyźnie cudów i doktryny creatio 
ex nihilo. Trudno nie polemizować z takim postawieniem sprawy. Owszem, 
w średniowiecznej filozofii wyakcentowano transcendencję fizyczną cudu 
i zaczęto go badać niemal wyłącznie w odniesieniu do praw przyrody72. A jed-
nak oryginalność cudów Jezusa, pomimo zmieniających się uwarunkowań hi-
storycznych i filozoficznych, przetrwała do czasów współczesnych. Na cuda 
jako znaki objawiania się Boga, nadejścia ery mesjańskiej i czasu zbawienia, 
a także uwierzytelniania swojej Osoby wskazywał sam Jezus Chrystus. Tej 
ostatniej funkcji cudu odpowiadają przekazane przez Jana Ewangelistę Jego 
słowa: „Choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom” (J 10, 38)73. 
Cuda Nowego Testamentu to faktyczne wydarzenia, które stanowią część Bo-
żego objawienia74. Nie należą zatem do porządku natury, lecz do porządku re-
ligii i objawienia. Podobne uwagi można sformułować pod adresem doktryny 
creatio ex nihilo. Jest ona nauką biblijną, która także należy do porządku reli-
gii i objawienia75.

Trzeba też odnieść się do odrzucenia supranaturalizmu jako jednego z wa-
runków naturalizmu. Amerykański procesualista podkreśla, że przyjmuje 
istnienie nadprzyrodzonej istoty mogącej mieć różnorodny wpływ przyczy-
nowy na świat, jednakże istota ta nie może przerywać procesów przyczyno-
wych, jakie zachodzą w świecie. Biorąc to pod uwagę, Griffin opowiada się 
za panenteizmem. W jego przekonaniu koncepcja ta postuluje istnienie nad-
przyrodzonej istoty, której działania nie naruszają siatki przyczyn w świecie. 
Panenteizm ma zatem unikać trudności, jakie powoduje supranaturalizm.
70 „Dlatego do powstania ateizmu w niemałym stopniu mogą przyczynić się wierzący, o ile, co należy 

stwierdzić, na skutek zaniedbania wychowania w wierze albo fałszywego wykładu doktryny lub też 
braków w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym raczej zasłaniają oni niż ukazują 
prawdziwe oblicze Boga i religii”; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym, w: tenże, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 19.

71 Zob. też: P. Sokołowski, [Rec.] David Ray Griffin, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific 
Naturalism and Christian Faith. Louisville: Westminster John Knox Press 2004, [XXII] + 130 s., 
„Ateneum Kapłańskie” 162 (2014), z. 2, s. 414.

72 Zob. M. Rusecki, Traktat o cudzie, Lublin 2006, s. 67–120.
73 Por. choćby: tenże, Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX w., Katowice 

1988, passim.
74 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, w: tenże, Konstytucje. 

Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., nr 4.
75 Zob. także: P. Sokołowski,  [Rec.] David Ray Griffin, Two Great Truths, dz. cyt., s. 414.
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Trudno wreszcie zgodzić się z sugestią Griffina, iż materializm, rozumiany 
w pierwszym podanym przez niego znaczeniu, czyli mechanistycznie, mógł 
być wykorzystywany do wskazywania na wszechmocne bóstwo, a także po-
magać w głoszeniu cudów czy nieśmiertelności ludzkiej duszy. Należy jednak 
przychylić się do jego stwierdzenia, że naturalizmsam nie pozostawia miejsca 
dla chrześcijańskiej wiary.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że omawiany amerykański filozof i teo-
log – jak zaznaczono we wstępie – zagadnienie naturalizmu ujmuje szero-
ko. Wskazanie na jego genezę i rozwój nie stanowi dla niego najważniejszego 
celu. Podobnie celem tym nie jest podkreślenie ograniczeń poszczególnych 
koncepcji naturalizmu i ich niewystarczalności w dialogu z teizmem (czy też 
religią). Zamierzenie Griffina sięga zdecydowanie dalej. Chodzi mu o zapre-
zentowanie procesualnej koncepcji tzw. teizmu naturalistycznego. Powyższe 
rozważania stanowią konieczny warunek i punkt wyjścia do prezentacji tej 
koncepcji.

Summary 

Origins and development of scientific naturalism  
in thought of David Ray Griffin

In this article shown the beginnings of scientific naturalism and its evo-
lution in thought of David Ray Griffin (these issues are widely presented in 
his thought). Griffin specifies several types of naturalism: naturalismnati (me-
aning that nature is everything that exists), naturalismns (meaning nonsupra-
naturalist) and naturalismsam (sensationist-atheist-materialist). In this context, 
Griffin assigns a specific task of theology. This task involves making clear a di-
stinction between naturalismns and naturalismsam. Theology should also indi-
cates a version of naturalism, that is compatible with Christian faith (Griffin, 
of course, has in mind naturalismppp).

The article presents some critical remarks in relation to Griffin thought. 
Griffin directs his proposition to Protestant process theology, that grew up 
with the philosophy of Alfred North Whitehead (1861–1947), as well as his 
follower Charles Hartshorne (1897–2000). Further doubts are raised by the 
concept of using naturalism in the synthesis of faith. We should also refer to 
rejection of supranaturalismu as one of the conditions of naturalism. More-
over, Griffin is in favor of panentheism. And his intention goes much further. 
He would like to present the so-called naturalistic theism.

Paweł Sokołowski – ur. 1981, teolog, historyk, redaktor w wydaw-
nictwie Monumen, adiunkt w Instytucie Leksykografii KUL (2010–2014), 
członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Kierunki 
zainteresowań badawczych: argumentacja w teologii fundamentalnej, teo-
logia religii, teologia procesu. Autor 20 artykułów naukowych, popular-
nonaukowych i recenzji, niemal 50 haseł encyklopedycznych oraz książki 
Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa (2011).
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Przyrodnicza a humanistyczna wizja 
człowieka według Charlesa Taylora
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Od dawien dawna człowiek stanowił jeden z głównych przedmiotów re-
fleksji filozoficznej. Próbowano ująć go całościowo lub wyakcentować tylko 
jeden z aspektów jego bytowania (ontologiczny, epistemologiczny, etyczny 
czy egzystencjalny). Niekiedy dochodzono do wniosku, że jest on tajemnicą, 
w której obliczu należałoby zamilknąć.

Także dla kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora (ur. 1931) szczególnym 
obiektem zainteresowania jest osoba ludzka. Taylor wydaje się podkreślać 
przede wszystkim dynamiczny charakter natury człowieka, a tym samym brak 
jakiejś niezmiennej jego istoty1. Jak zauważa Włodzimierz Lorenc, kanadyjski 
filozof interesuje się zatem bytem ludzkim w aspekcie jego podmiotowości, 
która jest uwarunkowana społecznie i kulturowo. Nie interesuje go ponad-
to człowiek w ogóle, ale raczej przedstawiciel konkretnej kultury Zachodu2. 

Jednym z głównych pragnień Taylora jest zatem lepsze zrozumienie jed-
nostek żyjących w tradycji zachodnioeuropejskiej3. Zauważa on, że na Zacho-
dzie można wskazać dwie zasadnicze wizje człowieka, istniejące na gruncie 
nauk przyrodniczych oraz w ramach szeroko pojętej humanistyki. Sympatia 
Taylora skłania się niewątpliwie ku drugiej tendencji.

1 Por. A. Kaczmarek, Nowoczesna autentyczność. Charles Taylor wobec dylematów współczesności, 
Poznań 2011, s. 30.

2 Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, t. 1, 
Warszawa 2003, s. 295, 297, 316.

3 Por. Ch. Taylor, Philosophy and Its History, w: Philosophy in History. Essays on the Historiography 
of Philosophy, red. R. Rorty, J.B. Schneewind, Q. Skinner, Cambridge 1984, s. 28.
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Poniższe analizy są próbą zaprezentowania zasadniczych idei Taylora do-
tyczących obu powyższych ujęć, w dużej mierze opartą na najważniejszych 
pismach Kanadyjczyka. Skoncentrowano się w nich jedynie na ukazaniu 
dwóch zasadniczych sposobów podejścia do kwestii bytu ludzkiego (ewentu-
alnie możliwości podejścia komplementarnego). Pominięto natomiast szereg 
zagadnień szczegółowych (np. podmiotowości, tożsamości), które zostały już 
niejednokrotnie omówione w literaturze polskiej i zagranicznej.

1. Przyrodnicza perspektywa w patrzeniu na człowieka

Specyficzną cechą zachodnioeuropejskiej koncepcji człowieka w nowo-
żytności, z którą nie może pogodzić się Taylor, jest ujmowanie go głównie 
w perspektywie nauk przyrodniczych oraz będącego ich fundamentem natu-
ralizmu. Konsekwencją takiego podejścia jest redukcjonistyczna wizja bytu 
ludzkiego4. Z tych samych powodów Taylor nie chce patrzeć na człowieka 
i jego działania przez pryzmat behawioryzmu czy funkcjonalizmu (kom-
putacjonizmu), w których ignoruje się takie elementy świata ludzkiego, jak 
celowość, intencjonalność, sferę znaczeń5. Filozofowi zależy ponadto na wła-
ściwym wyjaśnieniu działania, ponieważ jest ono istotnym elementem po-
jęcia osoby6. Wykluczeniu celowości życia i działania człowieka oraz sfery 
znaczeń sprzeciwia się nade wszystko potoczne ludzkie doświadczenie. Tay-
lor nie chce jednak zupełnie odrzucać modelu poznania nauk przyrodni-
czych. Jego zdaniem, nie stoi on w opozycji przede wszystkim do potocznej 
interpretacji działania ludzkiego, ponieważ dotyczy innych aspektów i służy 
innym celom. Potoczna interpretacja charakteryzuje bowiem działanie jako 
zachowanie, a naukowa koncentruje się na wyjaśnieniu go poprzez odwołanie 

4 Por. Ch. Taylor, Introduction, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, t. 2, 
Cambridge 1985, s. 2, 4. Podobne stanowisko przyjmuje M. Weber, którego niektóre idee są bliskie 
Taylorowi. Obaj nie mogą pogodzić się z dominującym w nowożytności redukcjonistycznym ujęciem 
człowieka i domagają się, aby rozpatrywać go w kontekście świata znaczeń i sensów. Warto też 
podkreślić, że nowożytności przypisuje Taylor dwie istotne cechy: naturalizm i ekspresywizm. Termin 
„naturalizm” ma dwa znaczenia: odnosi się go do epistemologicznego systemu idei występujących 
w naukach, uzyskanego za pomocą metod nauk przyrodniczych, lub do konglomeratu wysoko 
cenionych dóbr, opisujących ważne moralne aspiracje i motywacje człowieka. Ekspresywizm jest 
natomiast koncepcją bytu ludzkiego umiejscowionego w większej jedności (Bóg, natura, kosmos, 
wspólnota), która nie jest dana, ale raczej konstytuowana przez kreatywną wyobraźnię człowieka; 
por. F. Reckling, Interpreted Modernity. Weber and Taylor on Values and Modernity, „European 
Journal of Social Theory” 2001, nr 4, s. 158, 166–168.

5 Por. Ch. Taylor, Cognitive Psychology, w: tenże, Human Agency and Language. Philosophical Papers, 
t. 1, Cambridge 1985, s. 187–189; tenże, How Is Mechanism Conceivable?, w: tamże, s. 164–166, 
172–173; tenże, Peaceful Coexistence in Psychology, w: tamże, s. 124–128.

6 Por. tenże, The Explanation of Behavior, London 1964, s. 61.

do fizycznej przyczyny ruchu7. Taylor wydaje się dopuszczać także możliwość 
redukcji teorii naukowej (neurofizjologicznej) do potocznej (teleologicznej) 
i odwrotnie. Dopuszcza ponadto w wyjaśnianiu zachowania zastosowanie on-
tologii o kilku poziomach8. Podkreśla jednak, że całkowita redukcja nie jest 
możliwa, ponieważ chcąc wytłumaczyć zachowanie, musimy odwołać się do 
takich pojęć, jak działanie, pragnienie, cele czy aspiracje9.

Naturalizm, będący podstawą nowożytnej nauki, Taylor wiąże z takim 
ujęciem przyrody, na jakie pozwalają procedury siedemnastowiecznego 
przyrodoznawstwa i stosowanych w nim pojęć. Naturalizm ten jest jednak 
niewystarczający w procesie poznania człowieka, ponieważ nie ma w nim 
miejsca na decydującą cechę podmiotu ludzkiego, jaką jest rozumienie. Z ra-
cji tejże człowieka nie można ująć tak, jak chciałaby nauka, czyli w sposób 
neutralny10. Wszelkie próby opisu człowieka przy użyciu wyłącznie terminów 
naukowych mają zatem dla Taylora wartość ograniczoną11.

Stąd wydaje się mieć rację Jan Paweł Hudzik, który podkreśla, że Taylor 
nie prowadzi badań człowieka na wzór nauk ścisłych, czyli opierając się na 
jakichś twardych danych lub odwołując się do rozumowań formalnych. Sta-
rając się zrozumieć człowieka, korzysta on raczej z pewnych intuicji, dzięki 
którym próbuje pokonać dystans występujący między żywym doświadcze-
niem a jego opisem12.

Taylor ma świadomość, że język nauk przyrodniczych stał się obecnie uni-
wersalny we wszystkich właściwie społecznościach. Jest on jednak oczysz-
czony z elementów typowo ludzkich, czyli wartości i celów. Wyjątek stanowi 
w tym względzie język nauk społecznych, któremu z kolei brakuje tego stop-
nia uniwersalności, jaki mamy w naukach przyrodniczych13. Język nauki Tay-
7 Por. tenże, How Is Mechanism Conceivable?, dz. cyt., s. 166–168.
8 Por. tamże, s. 173–174.182–186.
9 Por. Ch. Taylor, Cognitive Psychology, dz. cyt., s. 203–210.
10 Por. tenże, The Concept of a Person, w: tenże, Human Agency and Language. Philosophical Papers, t. 1, 

dz. cyt., s. 106–107; tenże, Overcoming Epistemology, w: tenże, Philosophical Arguments, Cambridge–
London 1997, s. 3–4; tenże, Peaceful Coexistence in Psychology, dz. cyt., s. 134–135.

11 Por. tenże, Social Theory as Practice, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical 
Papers, t. 2, dz. cyt., s. 104; tenże, What Is Human Agency?, w: tenże, Human Agency and Language. 
Philosophical Papers, t. 1, dz. cyt., s. 43.

12 Por. J.P. Hudzik, Poetyka opowiadania o nowoczesności, w: Charlesa Taylora wizja nowoczesności. 
Rekonstrukcje i interpretacje, red. Ch. Garbowski, J.P. Hudzik, J. Kłos, Warszawa 2012, s. 21.

13 Por. Ch. Taylor, Understanding the Other: A Gadamerian View on Conceptual Schemes, w: tenże, 
Dilemmas and Connections. Selected Essays, Cambridge–London 2011, s. 28. Niektórzy podkreślają, 
że pomimo pewnych analogii językowych między naukami społecznymi i humanistycznymi ujęcie 
człowieka, z którym mamy do czynienia w ramach pierwszych z nich, różni się jednak od koncepcji 
obecnych w humanistyce. Nauki społeczne zajmują się przede wszystkim życiem społecznym 
człowieka, a humanistyczne jego życiem twórczym. Pierwsze traktują go jako istotę przewidywalną 
i nieróżniącą się istotnie od zwierząt, drugie zaś jako nieprzewidywalną i radykalnie różną od bytów 
zwierzęcych; por. A. Bloom, Umysł zamknięty, tłum. T. Bieroń, Poznań 1987, s. 426–429.
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lor nazywa „neutralnym językiem danych”, używanym do opisania dowodów 
stosowanych dla poparcia teorii lub praw naukowych. Został on oczyszczony 
z pojęć, którym nie można przypisać jednoznacznego, empirycznego sensu. 
Ponadto wysuwa się żądanie, aby każdy inny rodzaj języka przełożyć na język 
naukowy za pomocą odpowiednich reguł korespondencji14.

Zdaniem Taylora, stajemy w tej sytuacji w obliczu ważnego problemu sen-
sowności używanych terminów języka. Pewne terminy są bowiem niezbędne 
do wyjaśnienia określonego obszaru życia człowieka (np. moralność) i trzeba 
to uwzględnić przy próbie ich eliminacji na drodze redukcji. W celu takiego 
wyjaśnienia posługujemy się pewnymi pojęciami, które nie mogą zostać wy-
eliminowane tylko z tego powodu, że nie pasują do naturalistycznego mode-
lu nauki. Trzeba więc uwzględnić ich sensowność w całym zespole różnych 
sposobów użycia. Świat życia ludzkiego nie może być rozumiany wyłącznie 
w kategoriach właściwych nauce ścisłej. Dlatego Taylor odwołuje się do zasa-
dy „najlepszego wyjaśniania” odnośnie do używania terminów jako kryterium 
ich sensowności. W sytuacjach więc, gdy mówimy o decyzjach lub ocenach, 
winniśmy odwołać się do terminów odnoszących się do silnie wartościowa-
nych dóbr, ponieważ one najlepiej oddają sens naszych działań. Ponadto we-
dług Taylora trzeba mieć na uwadze, że eliminacja określonych terminów (np. 
moralnych) nie pociągnie za sobą zaniku pewnej sfery życia. Na gruncie mo-
ralności nie przynosi też efektu odwołanie się do jakiejś formy konwencji, 
która idzie w kierunku relatywizmu. Naturalnie, poszczególne społeczności 
mogą reprezentować różne i czasami niewspółmierne koncepcje życia czło-
wieka, ale wydaje się, że różnice między nimi nie są aż tak wielkie. Co więcej, 
zawsze można dopatrzyć się tu pewnych elementów wspólnych. Nie można 
też wychodzić od zawężonego świata moralności, z którego wyklucza się pew-
ne dobra i wartości. Raczej powinno się zmierzać do krytycznego namysłu 
nad nimi i konstruktywnego dialogu, którego wynikiem będzie wzbogacenie 
naszej przestrzeni moralnej15.

Taylor podkreśla, że nauki przyrodnicze odnoszą dziś niewątpliwie znacz-
ne sukcesy w wyjaśnianiu świata. Natomiast ich osiągnięcia w kontekście 
poznania człowieka związane są według niego z pewną, atrakcyjną w no-
wożytności, wizją podmiotu jako bytu zdolnego przyjąć postawę niezaanga-
żowanego obserwatora wobec zobiektywizowanego świata16. Podmiot jest 
wówczas zdolny jedynie do uprzedmiotowienia świata i własnych przeżyć, 
dzięki czemu zyskuje dystans i możliwość racjonalnego panowania nad sobą 
i światem. Racjonalność jest w tym przypadku nie tyle definiowana w odnie-
14 Por. Ch. Taylor, The Explanation of Behavior, dz. cyt., s. 72–79.
15 Por. tenże, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge 2001, s. 57–62, 68–69.
16 Por. tenże, Introduction, dz. cyt., s. 4.

sieniu do ładu kosmicznego, ile raczej określa się ją proceduralnie17. Zdaniem 
Taylora, ten typ racjonalności odseparował jednak człowieka od jego własne-
go wnętrza, od innych ludzi i od przyrody18.

W powyższym modelu racjonalności mielibyśmy więc do czynienia z trze-
ma elementami: podmiotem, który próbuje zdefiniować siebie; światem sta-
nowiącym dla niego materiał służący do celów produkcyjnych oraz orientacją 
na przyszłość. Model ten wydaje się jednak kanadyjskiemu filozofowi niewy-
dolny w wyjaśnianiu człowieka, który został odcięty od więzów wspólnoty 
i sfery uczuć19. Można w nim zauważyć z jednej strony podejście scjentystycz-
ne, z drugiej natomiast jego związek z tendencją atomistyczną i utylitarną 
obecną we współczesnej cywilizacji20. Taylor nie może też zaaprobować wy-
stępujących u zwolenników tego modelu roszczeń do jasności i obiektywno-
ści, czyli do poznania prawdy o rzeczy i przypisania jej pewnych cech21.

Podejście Taylora do procedur nauk przyrodniczych cechuje jednak pew-
na dwuznaczność. Z jednej strony charakteryzuje je swoisty dystans, z dru-
giej natomiast selektywne powoływanie się na wyniki badań poszczególnych 
dyscyplin naukowych22. Wydaje się, że rację ma Thomas Pinkard, podkreśla-
jąc, że u Taylora mamy cały czas do czynienia z pewną alternatywą, według 
której można przyjmować dane nauki i jednocześnie nie opowiadać się po 
stronie naturalizmu. Można też być przekonanym, że istnieją takie wymiary 
rzeczywistości ludzkiej, które sprzeciwiają się naturalizmowi, a jednocześnie 
nie opowiadać się po stronie dualizmu czy irracjonalizmu23.

2. Humanistyczna wizja bytu ludzkiego

Doceniając pewne elementy przyrodniczej koncepcji człowieka, Taylor 
preferuje jednak ujęcie bytu ludzkiego, jakie ma miejsce na gruncie huma-
nistyki. Jedną z ważnych jego cech jest występowanie komponentu herme-

17 Por. tenże, The Concept of a Person, dz. cyt., s. 112–113; tenże, Sources of the Self, dz. cyt., s. 21. 
Z postawą niezaangażowanego obserwatora mogą mieć związek następujące stanowiska filozoficzne: 
fizykalizm, subiektywizm i dualizm; por. A. Laitinen, Strong Evaluation without Moral Sources. On 
Charles Taylor’s Philosophical Anthropology and Ethics, Berlin–New York 2008, s. 63–67.

18 Por. Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity, Cambridge–London 2003, s. 94.
19 Por. tenże, Peaceful Coexistence in Psychology, dz. cyt., s. 133.
20 Por. tenże, Legitimation Crisis?, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, 

t. 2, dz. cyt., s. 255; tenże, Peaceful Coexistence in Psychology, dz. cyt., s. 135–136.
21 Por. tenże, Self-interpreting Animals, w: tenże, Human Agency and Language. Philosophical Papers, 

t. 1, dz. cyt., s. 45–46.
22 Por. C. Geertz, The Strange Estrangement: Taylor and the Natural Sciences, w: Philosophy in an Age 

of Pluralism. The Philosophy of Charles Taylor in Question, red. J. Tully, Cambridge 1994, s. 84.
23 Por. T. Pinkard, Taylor, „History” and the History of Philosophy, w: Charles Taylor. Contemporary 

Philosophy in Focus, red. R. Abbey, New York 2004, s. 188–189.
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neutycznego, który jawi się jako niezbywalny w badaniu człowieka24. Taylor 
zdaje się tym samym podzielać intuicje Gadamera, który podkreślał, że model 
nauk przyrodniczych nie nadaje się do zastosowania w badaniach człowieka 
i jego wytworów25. Nie docenia się w nim bowiem potrzeby zrozumienia. Tay-
lor nie może pogodzić się z faktem, że została ona zastąpiona przez potrzebę  
kontroli, którą umożliwia poznanie naukowe. Owszem, dzięki nauce udało się 
lepiej wyjaśnić pewne wymiary świata, ale odbyło się to za cenę utraty praw-
dziwego kontaktu człowieka z sobą i otoczeniem26.

Z powyższym, Taylorowskim rozumieniem nauki, zwłaszcza w kontekście 
wyjaśniania człowieka i jego działania, nie zgadza się z kolei Clifford Geertz. 
Podkreśla on trzy ważne kwestie. Po pierwsze, nie należy izolować nauk ści-
słych od innych sposobów ujęcia bytu ludzkiego. Po drugie, nauki przyrodni-
cze mają także charakter historyczny. Po trzecie wreszcie, sztywny podział na 
nauki humanistyczne i przyrodnicze jest anachronizmem, ponieważ w bada-
niach naukowych mamy obecnie do czynienia z mieszaniną ich elementów27.

Taylor podziela zasadniczo powyższe obiekcje. Po pierwsze, nie można 
jego zdaniem oddzielać od siebie różnych sposobów wyjaśniania rzeczywi-
stości. Po drugie, szaleństwem byłoby postrzeganie nauk przyrodniczych jako 
niezmiennych od wieku XVII. Postawa taka byłaby wyrazem pozytywistycz-
nego mitu kanonicznego modelu nauk o człowieku. Filozof nie chce się jednak 
zgodzić z sugestią zniesienia podziału na nauki humanistyczne i przyrodni-
cze z tej racji, że jest on użyteczny. Ma bowiem na celu podkreślenie, że róż-
ne typy nauki dają różne odpowiedzi na występujące w nich problemy. Ważną 
kwestią byłoby w tej sytuacji bardziej wyraźne podkreślenie owych różnic 
oraz ewentualna modyfikacja tego rozróżnienia28.

Taylor wykazuje jednak jasno swoją skłonność do humanistyki oraz 
hermeneutyki, czego wyrazem jest chociażby podkreślenie roli katego-
rii „rozumienia” w życiu człowieka oraz jej ontologiczne ujęcie. Rozumienie 
24 Por. Ch. Taylor, Interpretation and the Sciences of Man, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. 

Philosophical Papers, t. 2, dz. cyt., s. 15. Podejściu hermeneutycznemu zarzuca się często brak 
naukowości i irracjonalizm. W hermeneutyce mamy bowiem do czynienia ze sceptycyzmem 
odnośnie do możliwości dostarczenia przez nauki ścisłe wiedzy prawdziwej i obiektywnej. 
Hermeneutykę krytykuje się także za to, że ogranicza ona dostęp do wiedzy obiektywnej z powodu 
sztuczności i arbitralności horyzontu oraz nieufności wobec metod naukowych w kontekście wiedzy 
o człowieku; por. N.H. Smith, Taylor and the Hermeneutic Tradition, w: Charles Taylor. Contemporary 
Philosophy in Focus, dz. cyt., s. 35–36.

25 Por. Ch. Taylor, Gadamer on the Human Sciences, w: The Cambridge Companion to Gadamer, red. 
R.J. Dostal, New York 2002, s. 126–127; tenże, Understanding the Other, dz. cyt., s. 27, 32.

26 Por. tenże, Rationality, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, t. 2, dz. 
cyt., s. 144, 146–149.

27 Por. C. Geertz, The Strange Estrangement, dz. cyt., s. 85–87, 89, 92–95.
28 Por. Ch. Taylor, Charles Taylor Replies, w: Philosophy in an Age of Pluralism. The Philosophy of Charles 

Taylor in Question, dz. cyt., s. 233–235.

traktuje on bowiem jako sposób istnienia bytu ludzkiego oraz jego częścio-
wego konstytuowania się29. Kanadyjczyk wpisuje się w nurt zwolenników 
myśli hermeneutycznej, według których człowiek nie może być traktowany 
jako nieuwarunkowany podmiot, ale raczej jako pochodna dialogu z tradycją, 
światem i kulturą30.

Zdaniem Hudzika, u Taylora mamy tym samym do czynienia z odejściem 
od ontologii naturalistycznej na rzecz ontologii zdarzeniowej. Związane jest 
ono z dystansem filozofa wobec wszelkich teorii docierających do prawdy 
o świecie i życiu ludzkim oraz z zaufaniem opowieściom. Dzięki nim bowiem 
możemy, w przekonaniu Taylora, zrozumieć nie tyle odsłaniający się byt, ile 
konkretne wydarzenie dziejące się w świecie. W wydarzeniach tych biorą 
udział jednostki i dzięki nim uzyskują one swoje znaczenie31.

Taylor skłania się więc w stronę moralnej koncepcji człowieka, który nie 
tylko musi być zdolny do kierowania swoim działaniem, pragnieniami czy 
zdolnościami, ale winien być także zorientowany na dobro. Z tej racji podmio-
towość nie spełnia przyjmowanych powszechnie w nauce warunków bycia, ale 
pojawia się tam, gdzie mamy do czynienia ze sferą znaczeń. Podmiotowości 
nie można bowiem pojmować na wzór przedmiotu, ale mamy z nią do czynie-
nia w odniesieniu człowieka do dobra32. Należy więc brać pod uwagę mo-
tywacje podmiotu oraz uwzględnić sferę znaczeń w patrzeniu na człowieka. 
Konsekwencją takiego podejścia będzie jednak brak absolutnych przekonań 
na temat dobra i eliminacja uniwersalnej normatywności. Sfera znaczeń jest 
bowiem powiązana z konkretnym człowiekiem. W tej sytuacji poszczególne 
jednostki byłyby zmuszone do prowadzenia z sobą dyskursu i porównywania 
własnych koncepcji dobra, w wyniku czego możliwe byłoby wypracowanie ja-
kiegoś wspólnego, ale nigdy ostatecznego stanowiska33.

Taylor zwraca też uwagę na zasadniczą różnicę między ludźmi a pewnymi 
procesami natury. Polega ona na celowości wpisanej w działanie ludzkie lub 
posiadaniu przez nie wewnętrznego znaczenia. Działanie jego zdaniem do-
konuje się zawsze „ze względu na” pewien stan rzeczy, który nastąpi w jego 
rezultacie. Wyjaśnienie określonego postępowania ma więc nade wszystko 
aspekt teleologiczny34.
29 Por. Ch. Taylor, Self-interpreting Animals, dz. cyt., s. 72.
30 Por. N.H. Smith, Overcoming Representationalism, w: Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor, 

red. A. Laitinen, N.H. Smith, Helsinki 2002, s. 33–37; M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, 
Toruń 2012, s. 13–14.

31 Por. J.P. Hudzik, Poetyka opowiadania o nowoczesności, dz. cyt., s. 31–35.
32 Por. Ch. Taylor, Sources of the Self, dz. cyt., s. 32–34.
33 Por. S. Pihlström, Linguistic Practices and Transcendental Arguments: Taylor and Wittgenstein, w: 

Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor, dz. cyt., s. 14–16; T. Pinkard, Taylor, „History” and 
the History of Philosophy, dz. cyt., s. 197–199.

34 Por. Ch. Taylor, Cognitive Psychology, dz. cyt., s. 194–195; tenże, The Concept of a Person, dz. cyt., 
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Działanie człowieka ma zatem charakter celowy. Istnieje wprawdzie po-
kusa, aby tłumaczyć je wyłącznie za pomocą sądów i percepcji dotyczących 
tzw. czystych danych, lub dokonując redukcji do nich. Taylor zauważa, że u jej 
podłoża leży fizykalizm. Jego zdaniem, w identyfikacji danego działania musi-
my odwołać się jednak do określonego celu, do którego osiągnięcia ono zmie-
rza35. Człowiek staje się wówczas odpowiedzialny za jego kierunek. Posiada 
też wiedzę dotyczącą owego kierunku, który został mu nadany. Może również 
posiadać wiedzę odnośnie do przedmiotów, które obserwuje i którymi zajmu-
je się w świecie. Warto podkreślić, że jest to wiedza z punktu widzenia dzia-
łającego, a nigdy wiedza absolutna. Człowiek ma bowiem uprzywilejowany 
dostęp jedynie do zawartości swego umysłu, w którym występują określone 
myśli, zamiary i pragnienia36. Właśnie ze względu na owe pragnienia, inten-
cje i cele czyn człowieka wiąże się z odpowiedzialnością37. Taylor zwraca jed-
nocześnie uwagę, że jest nie tylko rzeczą konieczną osiągnięcie określonego 
celu. Podkreśla on, że istotną kwestią jest także to, aby intencje działającego 
były skierowane na ów cel i związane z nim działanie38.

Z celowością działania łączy się także inna istotna cecha człowieka, jaką 
jest potrzeba sensu poszczególnych działań. Mogą one być właściwie zrozu-
miane jedynie poprzez odniesienie do innych działań i sytuacji, czyli do więk-
szych całości. Dzięki temu zyskują określony sens39.

Człowiek, rozpatrywany przez Taylora na gruncie humanistyki, jawi się 
przede wszystkim jako podmiot znaczeń. Czyn, którego jest on sprawcą, 
określany jest bowiem poprzez znaczenie, jakie ma dla działającego podmio-
tu. Znaczenie jest cechą specyficznie osobową, a jedynie w słabszym sensie 
można mówić o nim w kontekście bytu nieoosbowego40. Tak więc zasadni-
cza różnica między maszynami a ludźmi nie polega u Taylora na rozróżnieniu 
tego, co fizyczne (zewnętrzne), i tego, co umysłowe (wewnętrzne), ale raczej 
na braku znaczenia i jego posiadaniu. Posiadanie znaczenia stanowi istotną 
cechę osobowości człowieka. Jest ono w pierwszym rzędzie nie tyle sprawą 
teorii, ile praktyki. Jednym z pierwszych elementów, które mają dla nas zna-
czenie, jest sama relacja do jakiegoś innego bytu41.

s. 107–108; tenże, The Explanation of Behavior, dz. cyt., s. 3, 5–6, 8–9; tenże, Interpretation and the 
Sciences of Man, dz. cyt., s. 28. Posiadanie znaczenia jest istotną cechą człowieka u Taylora; por. 
N.H. Smith, Charles Taylor: Meaning, Morals and Modernity, Cambridge 2002, s. 55.

35 Por. Ch. Taylor, Peaceful Coexistence in Psychology, dz. cyt., s. 117–124.
36 Por. tenże, Hegel’s Philosophy of Mind, w: tenże, Human Agency and Language. Philosophical Papers, 

t. 1, dz. cyt., s. 80–81.
37 Por. tenże, The Explanation of Behavior, dz. cyt., s. 35.
38 Por. tamże, s. 29.32–33.
39 Por. Ch. Taylor, Interpretation and the Sciences of Man, dz. cyt., s. 24.
40 Por. tenże, Cognitive Psychology, dz. cyt., s. 197–198.
41 Por. tamże, s. 201–203. Czasami zarzuca się Taylorowi, że ociera się on o kantowski idealizm 

Warto też podkreślić, że Taylor mówi o dwóch wymiarach przedmio-
tów sensownych i dwóch rodzajach znaczenia: desygnującym i ekspresyw-
nym. Pierwszy polega na wyjaśnianiu znaku lub słowa poprzez odniesienie do 
tego, co on/ono oznacza. Natomiast drugi polega na wyrażaniu i ucieleśnia-
niu przez człowieka jego myśli, spostrzeżeń i przekonań. Desygnujący rodzaj 
znaczenia opiera się na relacji między słowem i rzeczą. Mamy z nim do czy-
nienia zwłaszcza na terenie nauki, w której dąży się do obiektywizmu i usu-
nięcia jakiegokolwiek elementu tajemnicy ze świata. Pewna doza tajemnicy 
jest natomiast obecna w podejściu ekspresywnym, które charakteryzuje się 
także subiektywizmem42. Taylor doszukuje się źródeł podejścia ekspresywne-
go w poglądach Platona i Augustyna z Hippony, według których świat stwo-
rzony ucieleśnia logos. Widoczne jest ono następnie u Marksa, Freuda oraz 
przedstawicieli strukturalizmu. Natomiast podejście desygnujące występuje 
w poglądach Kartezjusza, Bacona, Hobbesa i Davida Davidsona43.

3. W kierunku integralnej koncepcji człowieka

Pewne wypowiedzi kanadyjskiego filozofa mogą sugerować, że dąży on 
niekiedy do uzgodnienia przyrodniczej i humanistycznej wizji człowieka44. 
Niemożliwą wydaje się dla niego obecna na gruncie przyrodoznawstwa pró-
ba ujęcia człowieka wyłącznie w terminach naukowych (intersubiektywnych), 
ponieważ ważnym wymiarem ludzkiego życia jest świat wartości, który także 
należałoby uwzględnić45. Taylor podkreśla, że ze światem wartości mamy do 
czynienia właśnie na gruncie humanistyki. Wartości ufundowane są na intu-
icjach, które nie są jednak podzielane przez wszystkich. Mają one często zwią-
zek z opcjami fundamentalnymi poszczególnych osób, które stanowią część 
naszej tożsamości46.

Kanadyjczyk uważa więc, że podejście obecne w naukach przyrodniczych 
oraz podejście preferowane w humanistycznych badaniach człowieka moż-
na traktować komplementarnie, ponieważ odnoszą się one do innych stron 
rzeczywistości; wskazują na inne cechy świata i człowieka, które zamierza-
ją wyartykułować. Są ponadto rezultatem innych praktyk oraz innego typu 

transcendentalny, ponieważ podkreśla rolę relacji do podmiotu i praktyk, w których wyniku dokonuje 
się niejako konstytuowanie się świata; por. S. Pihlström, Linguistic Practices and Transcendental 
Arguments, dz. cyt., s. 18–19.

42 Por. Ch. Taylor, Language and Human Nature, w: tenże, Human Agency and Language. Philosophical 
Papers, t. 1, dz. cyt., s. 218–221; tenże, Theories of Meaning, w: tamże, s. 248–256, 263–269.

43 Por. tenże, Language and Human Nature, dz. cyt., s. 222–227, 243–245.
44 Por. tenże, The Concept of a Person, dz. cyt., s. 114.
45 Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka, dz. cyt., s. 301–302.
46 Por. Ch. Taylor, Interpretation and the Sciences of Man, dz. cyt., s. 25, 57.
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racjonalności47. Celem praktyk stosowanych w naukach przyrodniczych jest 
poznanie, natomiast celem nauk humanistycznych jest rozumienie. Według 
Taylora, rozumienie różni się od poznania trzema rzeczami. Po pierwsze, po-
znanie jest jednostronne, a rozumienie dwustronne. Po drugie, celem poznania 
jest kontrola nad przedmiotem, a rozumienia działanie wspólnie z partnerem. 
Wreszcie, poznanie jest niezmienne, a rozumienie zmienne48.

W kontekście drugiej z tych różnic Taylor podziela przekonanie Gadamera, 
który nie wierzy, że poznanie mające na celu kontrolę nad rzeczą jest osiągal-
ne w przypadku bytu ludzkiego. Poznając bowiem jakiegoś konkretnego człowie-
ka, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować z dwóch powodów. Po pierwsze, 
wyrazem panowania nad daną rzeczą jest podporządkowanie jej jakiemuś pra-
wu obowiązującemu w przyrodzie. Wydaje się to jednak niemożliwe do zrobienia 
w przypadku człowieka i jego spraw. Po wtóre, w poznaniu człowieka nie można 
przekroczyć jego doświadczenia własnej egzystencji, będącej wynikiem uwikłania 
w określoną kulturę, samorozumienie i język. Co więcej, poznanie to uzależnione 
jest także od samego badającego, który również ma własne doświadczenie życia 
uwarunkowanego podobnymi elementami. W takiej sytuacji rezultatem procesu 
poznawczego wydaje się „fuzja horyzontów”, w której wyniku uzyskujemy nie tyl-
ko lepszą wiedzę o człowieku, ale także lepsze jego rozumienie49.

Taylor podkreśla też, że rozumienie, w przeciwieństwie do poznania, może 
się zmieniać. Jedną z ważniejszych przyczyn tej zmiany może być kontakt z in-
nymi kulturami, w którego efekcie dojdzie do artykułowania przez człowie-
ka ukrytych dotąd przekonań lub ich kwestionowania. Co więcej, rozumienie 
będzie mieć wpływ na zmianę samorozumienia. Konsekwencją zmiany rozu-
mienia może być relatywizacja znaczenia pewnych wymiarów rzeczywistości. 
Taylor podkreśla w tym kontekście, że każde rozumienie odbywa się w pewnej 
wspólnocie i ma w związku z tym określone granice. Ponadto kontakt z inny-
mi społecznościami przyczynia się do pojawienia się lepszego i szerszego rozu-
mienia, które może doprowadzić m.in. do „fuzji horyzontów”50. Horyzont jest 
bowiem według filozofa z jednej strony czymś, co umożliwia identyfikację i od-
różnianie, z drugiej natomiast sam podlega nieustannemu rozwojowi51.

47 Por. tenże, Rationality, dz. cyt., s. 149–150.
48 Por. tenże, Gadamer on the Human Sciences, dz. cyt., s. 127–128; tenże, Understanding the Other, 

dz. cyt., s. 25–26.
49 Por. tenże, Gadamer on the Human Sciences, dz. cyt., s. 128–130, 133–135.
50 Por. tenże, Comparison, History, Truth, w: tenże, Philosophical Arguments, dz. cyt., s. 149–152; 

tenże, Theories of Meaning, dz. cyt., s. 279–282; tenże, Understanding the Other, dz. cyt., s. 25, 30–
31. Wydaje się, że wpływ na myśl Taylora miała koncepcja „ukrytego wymiaru wiedzy”, której 
autorem był M. Polanyi; por. R. Abbey, Charles Taylor, Oxford 2000, s. 183–184.

51 Por. Ch. Taylor, Gadamer on the Human Sciences, dz. cyt., s. 136–138.

Taylor pokazuje, że rozumienie należy osadzić w pewnym typie ludzkiej ak-
tywności, która polega na tworzeniu reprezentacji odnoszących się do obrazu 
świata oraz sposobu działania. Proces pojęciowania ma jednak w przypadku 
człowieka ograniczony zasięg, ponieważ większa jego część pozostaje niewy-
artykułowana. Utworzone pojęcia są więc zrozumiałe jedynie na pewnym tle 
dostarczonym przez niewyartykułowane rozumienie. Można powiedzieć, że 
rozumienie jest niejako warunkowane przez aktywność indywidualną (mo-
nologiczną), która przejawia się w procesie pojęciowania, i zbiorową (dialo-
giczną), w której następuje odniesienie do określonego kontekstu. Kanadyjski 
filozof podkreśla, że ten drugi rodzaj warunkowania wydaje się ważniejszy52.

Ruth Abbey zauważa, że Taylor wymienia kilka elementów składających 
się na zrozumienie człowieka. Po pierwsze, rozumienie to jest bardziej dia-
logiczne niż rozumienie przyrody. Po drugie, niemożliwe jest zdobycie osta-
tecznej i adekwatnej wiedzy o podmiocie. Po trzecie, celem rozumienia nie 
jest kontrolowanie człowieka. Po czwarte, pewną rolę odgrywa także perspek-
tywa badacza, zwłaszcza perspektywa kulturowa53. Podkreślając rolę zrozu-
mienia człowieka, Taylor pokazuje, że nie chodzi mu o wyjaśnienie, ale raczej 
o interpretację bytu ludzkiego. Interpretacja ta stanowi komplementarne po-
dejście do człowieka w stosunku do wyjaśnienia oferowanego na gruncie in-
nych nauk54.

Można więc powiedzieć, że Taylor ma na uwadze niejako dwie koncep-
cje osoby. Pierwsza z nich obecna jest w naukach ścisłych, które mają swoje 
źródło w siedemnastowiecznym pojęciu podmiotu o zabarwieniu epistemo-
logicznym. Osoba w tej perspektywie traktowana jest jako byt świadomy, po-
siadający w umyśle reprezentacje rzeczy. Drugie pojęcie osoby funkcjonuje 
przede wszystkim w humanistycznym dyskursie moralnym i prawnym, w któ-
rym rozumiana jest ona jako byt mający status moralny i będący podmiotem 
praw. Przypisywane są jej wówczas pewne właściwości, wśród których Tay-
lor wymienia poczucie swego „ja”, posiadanie pojęcia przyszłości i przeszłości, 
możność posiadania wartości, możliwość dokonywania wyborów, zdolność 
do zwracania się z pytaniami i dawania odpowiedzi czy uznania swoich pla-
nów życiowych. Człowiek traktowany jest w niej jako byt mający pragnienia 
i działający dla jakiegoś celu. Wydaje się jednak, że w obu koncepcjach jest on 
bytem działającym celowo. Inny jest tylko charakter celu, którym może być 
tworzenie reprezentacji (pojęć), lub ukierunkowanie na świat specyficznych 

52 Por. Ch. Taylor, Understanding the Other, dz. cyt., s. 29. Taylor jest przeciwnikiem reprezentacjoni- 
zmu i związanego z nim modelu funkcjonowania umysłu; por. N.H. Smith, Overcoming 
Representationalism, dz. cyt., s. 30.

53 Por. R. Abbey, Charles Taylor, dz. cyt., s. 159–161.
54 Por. T. Pinkard, Taylor, „History” and the History of Philosophy, dz. cyt., s. 190–191.
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znaczeń (np. duma, wstyd, dobro, zło, godność, wartość). Znaczenia te mają 
wprawdzie związek ze świadomością, ale wymagają one od człowieka większej 
wrażliwości na wyższe standardy oraz uznania różnic między celami. W wy-
niku tego osoba okazuje się bytem działającym, mającym poczucie własnego 
„ja” oraz swego życia, które może ocenić i dokonać wyboru jego określonego 
sposobu. Ocena egzystencji dokonuje się w świetle pewnych standardów, któ-
re zakładają sferę znaczeń55. 

Taylor podkreśla, że panuje obecnie tendencja do wyjaśniania zachowań 
ludzkich jedynie poprzez odwołanie się do przyczyn sprawczych i praw nauko-
wych. Jednak jego zdaniem o czynie ludzkim można mówić wyłącznie w związ-
ku z celowością, zwłaszcza o charakterze moralnym56. Jak zauważa Hubert 
Dreyfus, relacja człowieka do świata u Taylora, zarówno w wymiarze ontolo-
gicznym, jak i epistemologicznym, nie wyczerpuje się więc wyłącznie w różnej 
formie przyczynowości sprawczej, ale dopuszcza także inne typy odniesienia57.

Dążąc do integralnej wizji osoby, Taylor zdaje się podążać drogą Heideggera, 
który próbował przezwyciężyć opozycję obiektywizm–subiektywizm. Obiek-
tywność staje się w tej perspektywie osiągalna przez radykalną subiektywność, 
ponieważ świat jest dany podmiotowi ze wszystkimi znaczeniami, jakie posia-
da. Natomiast nowożytny subiektywizm zostaje przezwyciężony dzięki połą-
czeniu podmiotu z szerszą rzeczywistością, do której ów należy58. Człowieka, 
z racji jego moralnego charakteru, nie można jednak opisać wyłącznie w kate-
goriach obiektywnych. Gdybyśmy ulegli takiej presji, mielibyśmy do czynienia 
z „błędem obiektywistycznym”. Człowiek byłby wtedy ujęty na wzór przedmio-
tu nauki (opisowo). Wydaje się jednak, że takie podejście jest niewystarczające, 
ponieważ człowiek ma inne cechy niż zwykłe przedmioty (znaczenie)59.

Niektórzy podkreślają też, że Taylor rozwija przez lata koncepcję podmio-
tu zdecentralizowanego w opozycji do ujęć transcendentalno-idealistycznych 
i naturalistycznych, ale w pewnym związku ze zwolennikami kognitywistyki  
i filozofami umysłu, z racji podkreślania korelacji wartości i znaczenia. Niekie-
dy zarzuca się Kanadyjczykowi, że przyczynił się w ten sposób do dekonstruk-
cji podmiotu60.
55 Por. Ch. Taylor, The Concept of a Person, dz. cyt., s. 97–105; tenże, Gadamer on the Human Sciences, 

dz. cyt., s. 130–132; tenże, Philosophy and Its History, dz. cyt., s. 18–21, 28–30.
56 Por. tenże, The Explanation of Behavior, dz. cyt., s. 17–25.36–37.
57 Por. H. Dreyfus, Taylor’s (Anti-)Epistemology, w: Charles Taylor. Contemporary Philosophy in Focus, 

dz. cyt., s. 57–60.
58 Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka, dz. cyt., s. 292–293.
59 Por. A. Bielik, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, w: Przewodnik po literaturze 

filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, t. 5, Warszawa 1997, s. 448–449.
60 Por. M. Hjort, Literature: Romantic Expression or Strategic Interaction?, w: Philosophy in an Age of 

Pluralism. The Philosophy of Charles Taylor in Question, dz. cyt., s. 125–127; F. Reckling, Interpreted 
Modernity. Weber and Taylor on Values and Modernity, dz. cyt., s. 153.

Zakończenie

Powyższe analizy stanowiły próbę zaprezentowania zasadniczych idei 
Taylora dotyczących przyrodniczej i humanistycznej koncepcji człowieka. 
U podstaw perspektywy przyrodniczej leży naturalizm, a sam człowiek zo-
stał w niej pozbawiony ważnych elementów swojej egzystencji (celowości, in-
tencjonalności, sfery znaczeń i wartości). Jawi się on jako niezaangażowany 
obserwator, który chce uprzedmiotowić i kontrolować świat. W tym celu po-
sługuje się racjonalnością proceduralną. Zdaniem Taylora, całkowita redukcja 
człowieczeństwa do wymiaru przyrodniczego jest jednak niemożliwa; podob-
nie jak niemożliwa jest redukcja języka ludzkiego do języka naukowego. Życie 
człowieka rozgrywa się bowiem także w innych obszarach, które wymykają 
się ujęciu nauk przyrodniczych oraz zakładają istnienie specyficznych bytów 
i odniesień. W humanistycznej koncepcji człowieka, za którą opowiada się 
Taylor, dochodzi do głosu kilka ważnych cech bytu ludzkiego. Pierwszą z nich 
jest potrzeba zrozumienia. Osoby mają nie tyle świat kontrolować, ile go ro-
zumieć. Drugą – ukierunkowanie człowieka na jakieś dobro. Taylor podkreśla 
przy tym, że ludzie mają różne wizje dobra, a wypracowanie jakiejś wspólnej 
koncepcji odbywa się na drodze dyskursu. Podejście takie zbliża go do „etyki 
dyskursu” Habermasa. Trzecią cechą jest celowość działania ludzkiego i jego 
intencji. Czwartą dążenie do sensu (znaczenia) w życiu, co sprawia, że czło-
wiek jest pojmowany nie jako podmiot świadomości, ale raczej jako podmiot 
znaczeń.

Warto jednak podkreślić, że Taylor nie tylko rozróżnia przyrodniczą i hu-
manistyczną koncepcję człowieka, ale dąży też do ich uzgodnienia. Podkre-
śla niekiedy ich komplementarność, ponieważ odnoszą się one do innych sfer 
rzeczywistości ludzkiej, innych praktyk i typów racjonalności. W przekonaniu 
filozofa, naukowy opis człowieka jest potrzebny, ale okazuje się niewystarcza-
jący z racji moralnego charakteru bytu ludzkiego, gdyż trzeba go zrozumieć 
na tle horyzontu znaczeń i wartości.

Niewątpliwą zaletą podejścia Taylora jest to, że nie deprecjonuje on żad-
nego z ujęć. Stara się natomiast zauważać w każdym z nich zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne jego strony. Deklaruje on jednak większą sympatię dla 
ujęcia humanistycznego, w którym dominuje moralna perspektywa w patrze-
niu na człowieka. Moralność znaczona jest u Taylora pewną dozą relatywi-
zmu, albo, jak sam wolałby to określić, etnocentryzmu. Należy też za Ruth 
Abbey zauważyć, że Kanadyjczyk nie przywiązuje zbyt dużej wagi do precyzji 
pojęciowej. Nie wskazuje jakichś większych różnic między takimi terminami, 
jak jaźń, podmiot i osoba. Jedyny wyjątek stanowi pojęcie „sprawcy” (agent),  
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ponieważ bycie sprawcą działania stanowi dla niego konieczny, choć niewy-
starczający warunek bycia osobą61.

Trzeba chyba zgodzić się z Taylorem, że żyjemy obecnie w epoce znaczo-
nej scjentyzmem. Wyniki nauk ścisłych determinują w dużej mierze nie tyl-
ko naszą wizję świata, ale także człowieka. Wydaje się ona jednak daleka od 
bycia kompletną. Zwłaszcza w kontekście człowieka należałoby podkreślić, 
że wymyka się on wyłącznie naukowemu (przyrodniczemu) ujęciu. W swo-
jej egzystencji potrzebuje on odniesienia do horyzontu znaczeń, wartości 
i dóbr. Z tej racji przyrodniczy opis człowieka jest potrzebny, ale niewystar-
czający. Domaga się ujęcia humanistycznego. Dlatego zasługą Taylora jest 
z jednej strony dążenie do spójnej syntezy obu modeli, z drugiej natomiast 
preferowanie podejścia humanistycznego. I chyba nie powinno to nikogo 
dziwić, ponieważ właśnie w tym wymiarze egzystencji dochodzi do głosu to, 
co specyficznie ludzkie i osobowe.

61 Por. R. Abbey, Charles Taylor, dz. cyt., s. 57.

Summary

The natural and humanistic vision of man  
according to Charles Taylor 

This article is an attempt to present the basic ideas of Ch. Taylor on the 
natural and humanistic conception of man. The natural perspective is char-
acterized by naturalism – man lost the important elements of his existence 
(purpose, intentionality, the sphere of meanings and values). He appears as 
a disinterested observer, who wants to objectify and control the world. He 
uses a procedural rationality. According to Taylor, the total reduction of hu-
manity to the natural dimension is impossible, because human life unfolds 
in other areas, which we can not describe on the natural level. Taylor prefers 
the humanistic conception of man, where he is characterized by the following 
features: understanding, focus on the good (a common conception of good is 
done through discourse), purposefulness of human action and the quest for 
meaning in life. It should be noted, however, that Taylor emphasizes some-
times the complementarity of the two visions, because they relate to other 
spheres of human reality, other practices and different types of rationality. The 
scientific description of man is needed, but it seems to be insufficient because 
of the moral nature of human existence – a man must be understood within 
the horizon of meanings and values.

Ks. Karol Jasiński – prezbiter archidiecezji warmińskiej; doktor nauk 
humanistycznych w zakresie filozofii; pracownik Wydziału Teologii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główne obszary zainte-
resowań: filozofia religii i filozofia społeczna.
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Wiedza jako ukierunkowanie człowieka 
na sferę absolutną w ujęciu  

Maxa Schelera
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Wstęp

Koniec XIX i początek XX wieku należy niewątpliwie do okresów prze-
łomowych w filozofii. Wielu myślicieli doszło w tym czasie do przekonania, 
że należy przeciwstawić się dotychczas dominującym tendencjom pozytywi-
stycznym, scjentystycznym i psychologistycznym, związanym przede wszyst-
kim z postępami nauk szczegółowych XIX wieku oraz z wiarą w ich nieomal 
nieograniczone, jak się wydawało, możliwości. Pociągało to za sobą jednak 
poważne uproszczenia w stawianiu i rozwiązywaniu zagadnień filozoficz-
nych. Na tę właśnie epokę niezwykle żywego i bujnego rozkwitu filozofii przy-
pada życie i działalność Maxa Schelera.

W jego dorobku filozoficznym szczególną pozycję zajmują rozważania 
ogóloaksjologiczne i etyczne. Zawarte w nich idee oddziaływały stosunkowo 
najżywiej i wzbudziły znaczny rezonans. Obraz Schelera jako twórcy fenome-
nologicznej etyki materialnej przesłania jednak wiele innych jego dokonań, 
zwłaszcza w dziedzinie teorii poznania i socjologii wiedzy, może nie tak spek-
takularnych i nie w takim stopniu systematycznie opracowanych.

Zagadnienia dotyczące poznania przewijają się przez wszystkie okresy 
twórczości Schelera. Podkreślić trzeba przy tym różnorodność podjętej prze-
zeń problematyki odnoszącej się do poznania oraz wieloaspektowy charakter 
przeprowadzonych analiz. Mimo to trudno byłoby utrzymywać, że przynio-
sły one jakąś całościową, ogólną teorię poznania. Być może, Max Scheler za-
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mierzał ją zbudować. Jeśli nawet żywił zamysł systematycznego rozważenia 
tej kwestii, nie chciał go realizować w sposób tradycyjny, odpowiadający pew-
nemu powszechnie wówczas przyjmowanemu rozumieniu „teorii poznania”. 
Dostrzegał bowiem w owym rozumieniu pewne ograniczenia, wynikające 
głównie z tendencji do uznawania za właściwe jedynie poznania zawartego 
w nauce pozytywnej, a w jej obrębie jeszcze tylko pewnych wybranych dyscy-
plin (matematyki, przyrodoznawstwa, historii)1.

Zawężone pojęcie „poznania” pozostaje też w ścisłym związku z uprosz-
czonym obrazem człowieka, nieobejmującym ani różnorodności form jego 
aktywności poznawczej, ani całej złożoności jego natury. Poznanie (Erkennt-
nis) nie jest jednak dla Schelera pojęciem najbardziej podstawowym. Zakłada 
ono coś jeszcze bardziej podstawowego i szerszego: wiedzę (Wissen).

Powołaniem filozofii nie jest zacieśnianie, lecz maksymalne rozszerzanie 
horyzontu badawczego, nie zatrzymywanie się nad tym, co zjawiskowe, lecz 
zdążanie ku temu, co istotowe. Wymaga to uaktywnienia wszelkich sił psy-
chicznych i duchowych człowieka wspomagających poznanie, jak i bezpo-
średnio w nim uczestniczących.

1. Warunek (warunki) poznania filozoficznego

1.1. Sposób poznania rzeczywistości – postawa fenomenologiczna
Właściwy przebieg i kierunek dociekań filozoficznych zależy od przyjętej 

w nich postawy badawczej, w której można zobaczyć lub przeżyć coś, co bez 
niej pozostaje ukryte. Postawę taką Max Scheler nazywa fenomenologiczną2. 

1 Por. M. Scheler, O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy. Prawo trzech stadiów, w: tenże, Pisma 
z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 304–
318; tenże, Formy wiedzy i kształcenia, w: tamże, s. 366–382; tenże, Problemy socjologii wiedzy, tłum. 
S. Czerniak, Warszawa 1990, s. 144–225. 

2 Fenomenologia powstała w wieku XX, można nawet podać dokładną datę: rok 1900–1901. Wówczas 
to ukazały się trzy dzieła autorów, którzy się nawet wzajemnie nie znali i nie wiedzieli, że wkrótce 
staną się głównymi przedstawicielami nowego kierunku filozoficznego. Są to: Badania logiczne Ed-
munda Husserla, Fenomenologia woli Aleksandra Pfändera oraz Metoda transcendentalna a psycho-
logiczna Maxa Schelera. Ci trzej myśliciele bowiem, początkowo nieznani, zainicjowali nowy prąd, 
do którego przyłączyło się później wielu filozofów. Por. M. Scheler, Phanomenologie und Erkennt-
nistheorie, w: Schriften aus dem Nachlass, t. 1, Gesammelte Werke, t. 10, Francke, Bern–München 
1957, s. 37–59. Por. R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. A. Półtawski, Warsza-
wa 1974, s. 7–29, oraz tenże, Dążenia fenomenologów, „Przegląd Filozoficzny” 22 (1919), s. 118–
156 i 315–418; K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach 
systemu M. Schelera, Lublin 1959, s. 6–8, 39–51, 118–125; J. Krokos, Fenomenologia E. Husserla,  
A. Pfändera, M. Schelera, Katolicka Agencja Wydawnicza „Mag” [b.m.r.w.]; R. Palacz, Klasycy filozo-
fii, Warszawa 1987, s. 242–245; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1981, s. 214–224. 

Pierwszą, podstawową właściwością, jaką musi się cechować filozofia 
oparta na fenomenologii, jest bezpośrednie obcowanie z światem (tzn. z rze-
czami, jakie się bezpośrednio prezentują w akcie przeżywania). Doświadcze-
nie fenomenologiczne ma charakter immanentny i obejmuje jedynie to, co 
w danym akcie jest naocznie dane. „Promień refleksji musi starać się trafić 
jedynie w to i o tyle, o ile jest ono obecne w owym najbliższym, najżywszym 
kontakcie”3. Zawsze więc powinien być nawiązany bezpośredni kontakt po-
znawczy z rzeczywistością. Toteż z góry przyjęte poglądy na rzeczy mogą je-
dynie wpłynąć deformująco na doświadczenie fenomenologiczne. Wymaga 
ono wyłącznie obecności tego, co poznane. Jakościowa i strukturalna strona 
bytu odsłania się dopiero w trakcie doświadczenia.

Jednak Scheler rozumie to doświadczenie bardzo szeroko. Przeciwstawia 
się temu wszystkiemu, co dotychczas zwano empiryzmem i pozytywizmem. 
Teorie filozoficzne, które nazwały siebie w ten sposób, miały za podsta-
wę bardzo wąskie pojęcie doświadczenia, mianowicie „doświadczenie przez 
zmysły”4. Każdy kontakt poznawczy z przedmiotem ma charakter doświad-
czenia, które realizuje się w bezpośredni sposób w jakiejś postaci „świadomo-
ści czegoś”. Można więc go „doświadczać” zarazem w aktach doświadczenia 
zewnętrznego, wewnętrznego, intelektualnego przedstawienia, jak też emo-
cjonalnego czucia czegoś (kochanie, chcenie)5.

1.2. Autonomiczność filozofii
Filozofia fenomenologiczna to – według Schelera – filozofia wypływająca 

z nastawienia fenomenologicznego, w której chodzi o same fakty, o jak naj-
bardziej życiowe, intensywne i bezpośrednie odniesienie się do przeżycia sa-
mego świata. Gdy bowiem żywimy już jakieś przeświadczenie o poznawanych 
przedmiotach, tracimy możność uchwycenia ich takimi, jakie są.

Filozofie, które czynią takie założenia, uchybiają pierwszej, istotowej ce-
sze filozofii: mianowicie temu, że jest ona poznaniem bezzałożeniowym. 
Filozofię, która chce dać czyste, wolne od założeń, absolutne poznanie, na-
zywa Scheler filozofią autonomiczną, tzn. poszukującą i znajdującą swą 
istotę i swe prawidłowości wyłącznie przez siebie samą i w sobie samej. Jest 
więc a priori pewne to, że swoistym „przedmiotem” filozofii nie mogą być 

3 M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, Wybór pism, w: Scheler, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1975, 
s. 132. 

4 Por. M. Migoń, Redukcja fenomenologiczna a realizm woluntarystyczny w filozofii M. Schelera, „Stu-
dia Filozoficzne” 2 (1981), s. 29–33; T. Skarżyńska, Problemy „wglądu w istotę” w fenomenologicz-
nej fazie rozwoju poglądów Maxa Schelera, „Studia Filozoficzne” 4 (1986), s. 175–185. 

5 Por. M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, dz. cyt., s. 135; J.M. Bocheński, Metoda fenomenolo-
giczna, w: tenże,  Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Poznań 1992, s. 26–40. 
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empirycznie odgraniczalne grupy i rodzaje przedmiotów, lecz jedynie cały 
świat przedmiotów6.

Max Scheler aprobuje hasło „autonomiczności filozofii”, powszechnie 
przyjmowane w gronie fenomenologów i nie tylko. Nie wydaje się jednak, aby 
postulat całkowitej niezależności filozofii został przez niego zrealizowany7. 
Dostrzec można natomiast usilne dążenie do oczyszczenia filozofii z rozma-
itych twierdzeń i teorii, które przy bliższej analizie okazują się konstrukcjami 
niemającymi żadnej podstawy w faktach. W haśle „absolutnej autonomii filo-
zofii” można upatrywać jakiś idealny postulat, któremu w realnej pracy nad 
budowaniem filozofii odpowiada postawa antydogmatyczna, wymagająca, 
aby każda teza filozoficzna legitymowała się odpowiednim uzasadnieniem.

1.3. „Porządek fundamentalnych oczywistości” – punkt wyjścia  
 wszelkiej filozofii

Gdy pytamy o punkt wyjścia, chodzi nam o taki punkt, który tworzyłby 
wewnętrzną bazę filozofii. Tym dla filozofii fenomenologicznej może być je-
dynie poznanie. Świat empiryczny jest dla niej punktem wyjścia w poznaniu 
Boga. Człowiek nie przynosi z sobą na świat ani pojęć wrodzonych, ani za-
czątków, z jakich pojęcie Boga mogłoby się rozwinąć. Max Scheler podąża 
tutaj za Kartezjuszem, dla którego problem poznania rzeczy uzyskał pierw-
szeństwo przed problemem bytu rzeczy samych w sobie. Dlatego też każde 
rozważanie istoty filozofii należy rozpocząć od kwestii „porządku fundamen-
talnych oczywistości”.

Pierwszą i najbardziej bezpośrednią oczywistością jest wgląd w formę sądu 
orzekającego: że w ogóle coś jest, albo jeszcze ostrzej mówiąc, „że jest nie nic”. 
Obojętnie zatem, ku jakiej rzeczy się zwracam i na jaką spoglądam, wgląd 
ten staje się dla mnie jasny z nieodpartą oczywistością, tak jasny, że jasno-
ścią przewyższa wszystko, co tylko dałoby się pomyśleć do porównania z nim. 
Scheler jest zdania, że kto nie spojrzał w otchłań „absolutnego nic”, ten zupeł-
nie przeoczy nadzwyczajną pozytywność treści wglądu, że w ogóle jest coś, 
a nie raczej nic8. Ten wgląd, a nie żaden inny jest pierwotnym i najbardziej 
nieodpartym wglądem. Dlatego należy wykryć szczególne metody, które mo-

6 Por. M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, w: tenże, Pisma z an-
tropologii filozoficznej i teorii wiedzy, dz. cyt., s. 241–247; J. Pastuszka, Filozofia M. Schelera, „Ate-
neum Kapłańskie” 21 (1935), s. 125–128. 

7 Por. A. Węgrzecki, Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie” 69 (1973), s. 7–10. 

8 Por. M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 292–293. 

głyby być powszechnie uznane, by za ich pomocą odeprzeć każdą próbę za-
stąpienia tego wglądu jakimś innym wglądem9.

„Wgląd, że jest coś absolutnie istniejącego, albo coś istniejącego, dzięki 
czemu każdy inny nieabsolutny byt ma swój przysługujący mu byt, jest dru-
gim oczywistym wglądem”10. Komuś zaprzeczającemu temu stwierdzeniu  
filozof wykazuje, że sama próba jego zaprzeczenia i wszystkie jego argumenty 
już w samej jego własnej intencji zakładają to, co istnieje absolutnie, jako fak-
tycznie mu dane i przez to uznane. W każdej swej intencji ujmuje on faktycz-
nie w duchowym spojrzeniu to, co natychmiast staje się jasne w intelektualnej 
próbie odrzucenia tego. Spogląda na to i kieruje się ku temu poprzez tkan-
kę wszelkiego relatywnego bytu (zatem również każdego relatywnego nieby-
tu). We wglądzie tym następuje uczestnictwo człowieka (bo jedynie on jest do 
niego zdolny) w bycie absolutnym, czyli ma miejsce początek poznania Boga.

Gdy nauczymy się dziwić, że sami „nie nie jesteśmy”, będziemy mogli ode-
brać całą jasność obu wymienionych wglądów oraz ich pierwszeństwo pod 
względem oczywistości przed wszelkimi innymi wglądami11.

Trzeci wgląd, który występuje w „porządku oczywistości”, odpowiada wy-
rażonemu w formie sądu twierdzeniu, że wszelkiemu możliwemu czemuś, co 
istnieje, przysługuje koniecznie jakiś byt istotowy albo istota oraz jakieś ist-
nienie. Ma to miejsce zupełnie bez względu na to, czym on byłby i do jakiej 
należałby sfery bytu według innych możliwych podziałów na rodzaje i for-
my bytu. 

1.4. Akty ukierunkowujące na poznanie bytu absolutnego  
 (warunki moralne)

Istotą filozofii jest to, że w niej pełnię aktywności osiąga cały człowiek ze 
wszystkimi swoimi siłami duchowymi. W odróżnieniu od nauk, których jest 
wiele i które wymagają stosowania za każdym razem szczególnych, częścio-
wych funkcji ludzkiego ducha, filozofia jest jedna i z natury filozofuje konkret-
na całość tegoż ducha. Także w przypadku bardzo szczególnego, częściowego 
problemu filozofuje cały człowiek, a nie jakaś fragmentaryczna funkcja jego 
ducha. Zwracał na to uwagę już Platon. Postulat ten u Maxa Schelera ma głęb-
szą i ontyczną podbudowę12.

9 Por. tamże, s. 293–294. 
10 Tamże, s. 295. 
11 Por. tamże, s. 294–298, oraz J. Krokos, Fenomenologia E. Husserla, A. Pfändera, M. Schelera, dz. 

cyt., s. 130–132. 
12 Por. M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 276–278; 

tenże, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Francke, Bern 1966. 
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Skoro konkretne centrum aktowe człowieka usiłuje zdobyć się na udział 
w tym, co istotnościowe, zatem celem człowieka jest bezpośrednie zjedno-
czenie jego bytu z bytem tego, co istotnościowe. Osoba człowieka jest więc 
zaangażowana w poznanie i tylko w całej osobie można znaleźć pełnię i wie-
lostronność bytu. 

W zespole podstawowych aktów moralnych, w istotny sposób przygoto-
wujących poznanie filozoficzne, rozróżniamy jeden akt pozytywny i dwa ukie-
runkowane negatywnie. Istotnym warunkiem wszelkiego filozofowania jest 
miłość osoby do bytu. Do wszelkiego historycznego postępu poznania odno-
si się to, że przedmioty objęte owym postępem musiały wpierw być pokocha-
ne lub znienawidzone, zanim zostały intelektualnie poznane, zanalizowane 
i ocenione. Wszędzie miłośnik poprzedza znawcę13. Miłość umożliwia także 
poznawcze objęcie pełni jakościowych kwalifikacji bytu. Chodzi tu zwłaszcza 
o różne wartości, na które przedmiot poznający staje się niejako „uczulony” 
dzięki owemu aktowi emocjonalnemu. Dziecko wie wcześniej to, że cukier 
jest przyjemny, niż to, że jest słodki, dlatego niekiedy wszystko, co jest podob-
nie przyjemne, nazywa cukrem. To samo dotyczy każdej danej otoczenia14. 
Tak jak w przypadku badania tego, co boskie, opinie wszystkich wybitnych 
teologów głoszą, że emocjonalny kontakt z Bogiem w miłości do Niego, czu-
cie Jego obecności jako summum bonum, poruszenie boskiego zmysłu, po-
przedzało i musi poprzedzać wszelkie dowody Jego istnienia.

Przekonanie Maxa Schelera o roli miłości w poznaniu zostało przyję-
te przeważnie krytycznie. Trudno jednak nie zauważyć, że filozof próbował 
w ten sposób przybliżyć obraz człowieka poznającego do takiej postaci, w ja-
kiej on faktycznie funkcjonuje. Dotychczasowe ujęcia podmiotu poznającego 
charakteryzowały się w przeważającej większości sztucznością. Traktowano 
go jako pewną „część” człowieka, spełniającą specyficzne funkcje poznawcze 
jak gdyby niezależnie od innych stron „indywiduum” ludzkiego. Wskazanie na 
czynnik emocjonalny, uczestniczący w procesie poznania, jest niewątpliwym 
odejściem od takiego ujęcia i nowym, interesującym elementem w filozofii.

Miłość do bytu jest warunkiem pozytywnym filozofowania. Max Scheler 
wskazuje również na dwa czynniki negatywne, związane już nie z rozwinię-
ciem się czegoś w nas, ale z zahamowaniem, powstrzymaniem pewnych na-
szych tendencji.

13 Por. tenże, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 87–129; tenże, Istota 
i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 228–260; J. Pastuszka, Filozofia M. Sche-
lera, dz. cyt., s. 346–348. 

14 Por. tenże, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 270–273; ten-
że, Resentyment a moralność, dz. cyt., s. 181–189, K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki 
chrześcijańskiej przy założeniach systemu M. Schelera, dz. cyt., s. 19–21. 

Pierwszym warunkiem negatywnym jest „ukorzenienie naturalnego ja”, 
drugim – samoopanowanie, pozwalające powstrzymać impulsy popędowe. 
Spełnienie tych warunków otwiera możliwość właściwego rozwoju filozofo-
wania. Człowiek przestaje dostrzegać jedynie przypadkowy byt, na który na-
trafia w swoim otoczeniu15.

Owe akty ukierunkowują człowieka na byt absolutny. Miłość do absolut-
nej wartości i bytu niszczy znajdujące się w człowieku źródło bytowego zre-
latywizowania. Ukorzenienie usuwa naturalną dumę i jednocześnie uwalnia 
czyste treści istotowe od przypadkowych modi istnienia. Samoopanowanie 
jest środkiem powstrzymania i jako środek uprzedmiotowienia impulsów po-
pędowych usuwa naturalne pożądanie. Miłość, rdzeń i jakby dusza całego ze-
społu aktów, prowadzi nas w kierunku bytu absolutnego. Wprowadza nas ona 
zatem ponad przedmioty istniejące jedynie w sposób zrelatywizowany do na-
szego bytu. Pokora prowadzi nas od przypadkowego istnienia czegoś do tre-
ści istotowej świata. Samoopanowanie prowadzi od czegoś nieadekwatnego 
do pełnej adekwatności unaoczniającego poznania16.

Zatem owa próba wzlotu całego człowieka zawsze jest zarazem jego usi-
łowaniem transcendowania samego siebie jako gotowego bytu, ubóstwienia 
siebie samego lub stania się Bogu podobnym17. Między tymi postawami mo-
ralnymi a możliwym postępem poznania ku absolutnemu bytowi zachodzi 
związek istotnościowy, trwale spajający ze sobą świat moralny i teoretycz-
ny18. Odpowiada temu fakt, że nauka w odróżnieniu od filozofii porusza się 
w sferze przypadkowego bytu (zakłada wprawdzie poznanie istoty, ale sama 
go nie osiąga), a po drugie, że nie opracowuje ono poznawczo bytu absolut-
nego, lecz jedynie ogół wszystkich istniejących przedmiotów. Nie jest faktem 
przypadkowym, że zasadnicze moralne usposobienie naukowca-badacza jest 
i powinno być całkowicie odmienne od zasadniczego usposobienia filozo-
fa. Interesuje go nie to, czym jest świat, lecz to, jak można go pomyśleć jako 
utworzony.

Max Scheler domaga się spełnienia wymienionych warunków od typu 
osobowego „filozofa”. Zdaje sobie sprawę, że mogą one być zrealizowane 
w różnym stopniu. Nigdy jednak, w jego przekonaniu, poznania i moralno-
ści niepodobna oddzielić od siebie. Nie pokazuje przy tym dokładnie, w ja-
kim stopniu postawa moralna zajmowana przez podmiot wpływa na jakość 
poznania. Krytykując Kanta, nie określa jasno kryteriów odróżniania normal-
15 Por. M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 287. 
16 Por. tamże, s. 286–288. 
17 Por. tamże, s. 281; M. Scheler, Święty, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 4 (1967),  s. 506–521; K. Woj-

tyła, Nauka źródeł objawienia a system filozoficzny M. Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 55 (1957),  
s. 57–67. 

18 Por. M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 288–290. 
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nego człowieka od zdeprawowanego (Kant) lub ślepego na wartości od pozna-
jącego je właściwie. Kwalifikacje moralne człowieka mają istotny wpływ na jego 
działalność poznawczą. Nie znaczy to jednak, zdaniem Schelera, że w jakiś spo-
sób tłumaczą one treści filozofii. Od nich jednak zależą rozmiary, czystość i siła 
„wzlotu”, który umożliwia obranie właściwego kierunku filozofowania. Walory 
moralne osoby, a nie tylko jej czysto „techniczne” sprawności, decydują również 
o tym, czy filozofia pójdzie za swym powołaniem, które Max Scheler upatrywał 
w zajmowaniu się bytem absolutnym i stosunkiem do niego innych dziedzin 
bytu oraz sferą istotnościową wszelkiego możliwego bytu.

2. Rodzaje wiedzy

Jednym z najważniejszych założeń epistemologicznych Maxa Schelera jest 
twierdzenie, że wiedza ludzka nie stanowi jedności19. Człowiek zdobywa, przy-
swaja sobie i uprawia niesprowadzalne do siebie różne rodzaje i typy wiedzy. 
Utopię przy tym stanowi nie tylko postulat jedności przedmiotu i metody wie-
dzy, lecz również jedności celów ludzkiej aktywności poznawczej.

W „fazie ostatniej” swej twórczości Scheler tworzy całościową koncepcję 
wiedzy i jej odmian. Próbuje wyjaśnić samo pojęcie wiedzy. Zwraca uwagę, że 
jest ona czymś innym niż poznanie, które jest tylko widzącym ogarnięciem cze-
goś „jako czegoś”. Wiedza jako taka musi zostać określona tak, że jej definicja 
nie powinna zawierać żadnego terminu, który wiązałby się z „wiedzą” czy świa-
domością (np. sąd, wyobrażenie, wnioskowanie itp.). Dlatego wiedzę określa za 
pomocą pojęć ontycznych i powiada: „Wiedza jest stosunkiem bytowym, takim 
mianowicie, który zakłada formy bytowe całości i części. Jest to stosunek udzia-
łu czegoś istniejącego w uposażeniu jakościowym innego bytu, który to udział 
nie powoduje jednocześnie w tym uposażeniu jakiejkolwiek zmiany”20. U po-
znającego musi zrodzić się tendencja do szczególnego „wyjścia z siebie” warun-
kująca owo „uczestnictwo”, a więc uzyskanie wiedzy. Tendencję tę określa jako 
miłość, oddanie, rozsadzanie niejako granic własnego bytu21.

Wiedza ludzka staje się dla Schelera obiektem dociekań wielowarstwo-
wych i bogatych w określenia, tak iż filozoficzny namysł nad nią przestaje 
się mieścić w klasycznych epistemologicznych ramach. Nie rezygnując prze-
to z wątków typowo teoriopoznawczych22, uprawia on szeroko pojętą teorię 
19 Por. tenże, Światopogląd filozoficzny, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, dz. 

cyt., s. 411–429; tenże, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 320–384; tenże, Teorie światopoglą-
dów, socjologia i kształtowanie światopoglądu, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii 
wiedzy, dz. cyt.,  s. 384–410; tenże, Problemy socjologii wiedzy, dz. cyt., s. 84–100. 

20 Tenże, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 368. 
21 Por. tamże, s. 370. 
22 Por. S. Czerniak, Socjologia wiedzy M. Schelera, Warszawa 1981, s. 124–151.   

wiedzy. Dla niego „wiedza” jest nie tylko „poznaniem” w wąskim sensie. Nie 
stanowią jej jeszcze rozmaite czynności i operacje, np. myślenie, obserwacja, 
unaocznianie. Dzięki nim podmiot poznający dociera do natury rzeczy. Nie 
dokonuje się to momentalnie. Powstają częściowe obrazy naoczne i częścio-
we znaczenia, które stopniowo się uzupełniają. Wszystkie te czynności są tyl-
ko operacjami, które prowadzą do „wiedzy”, ale samą wiedzą jeszcze nie są23.

Max Scheler na ogół mówi o trzech głównych rodzajach wiedzy. Pozyty-
wiści doceniali w zasadzie tylko jeden z nich. Prawda o świecie objawia się 
ich zdaniem wyłącznie umysłowi przyrodnika i eksperymentatora. Również 
tzw. nauki analityczne (logika, matematyka) nie dostarczają wiedzy o świecie, 
lecz wyłącznie formalnych instrumentów jego poznania, i są czymś w rodzaju 
rusztowania, po którym przyrodnik wspina się na swe stanowisko obserwa-
cyjne. Natomiast tradycyjna metafizyka nie należy do sfery poznania, lecz do 
obszaru aktów o charakterze emocjonalnym.

Właściwym ogólnym celem wiedzy jest stawanie się. Wynika z tego pyta-
nie: czyje ma być to stawanie lub czego ma dotyczyć oraz w jakim celu? Max 
Scheler sądzi, że istnieją trzy naczelne cele rozwojowe, którym może i po-
winna służyć wiedza. Opanowanie i przekształcanie świata służące naszym 
ludzkim celom i potrzebom jest realizowane przez „wiedzę dającą władzę”. 
Stawaniu się i pełnemu rozwojowi osoby służy „wiedza kształcąca”. Stawanie 
się najwyższej zasady bytu (wiedzę służebną względem Boga) nazywa zaś filo-
zof wiedzą „wyzwalającą” bądź „zbawczą”24. 

2.1. „Wiedza dająca władzę”
Pierwszy rodzaj wiedzy służy naszemu technicznemu panowaniu nad 

naturą, społeczeństwem i historią. Jest ona właściwa pozytywnym naukom 
szczegółowym. Jej celem jest wykrycie otaczających nas praw, uporządkowa-
nych w klasy zjawisk. Praw tych szukamy ze względu na nasze panowanie 
nad światem i nad nami samymi. Znalezienie ich jest rzeczą trudną, jednak 
zasadniczo musi być możliwe25. Dokonuje się to głównie przez obserwację, 
eksperyment, indukcję, dedukcję. Obraz świata jest ujęty w symbolach mate-
matycznych i zawiera w sobie tylko powiązania między zjawiskami, aby wedle 
nich kierować przyrodą i ją ujarzmiać26.

23 Por. M. Scheler, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 371; M. Barbera, Guardian of Dialogue: Max 
Scheler’s Phenomenology, Sociology of Knowledge, and Philosophy of Love, Bucknell University Press, 
Lewisburg 1993.

24 Por. M. Scheler, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 372–373. 
25 Por. tenże, Światopogląd filozoficzny, dz. cyt., s. 415–417. 
26 Por. tenże, O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy, dz. cyt., s. 312–313. 
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Jednym z zasadniczych błędów tak rozumianej wiedzy jest, zdaniem Sche-
lera, niedostrzeganie innych celów wiedzy bądź odwracanie istniejącej mię-
dzy nimi hierarchii. Tymczasem zapanowanie nad przyrodą może co najwyżej 
służyć kształtowaniu i rozwojowi duchowych sił osoby. W czasach nowożyt-
nych wiedza nastawiona na opanowanie świata zaczęła dominować na Za-
chodzie. Pozostałe rodzaje wiedzy schodziły na dalszy plan. Zajęto się usilnie 
przyrodą zewnętrzną, otoczeniem człowieka, zapominając zupełnie o nim sa-
mym. Właśnie ten stan jednostronnego rozwoju wiedzy na Zachodzie znalazł 
odbicie w filozoficznych koncepcjach pozytywizmu i pragmatyzmu27.

2.2. „Wiedza kształcąca”
Drugim rodzajem wiedzy jest nauka o rodzajach bytu i istotowej struktu-

rze wszystkiego, co istnieje. W ramach tego kierunku w sposób ściśle meto-
dyczny abstrahuje się od przypadkowego położenia przestrzenno-czasowego 
oraz od tego, co przypadkowo jest takie czy inne28.

Przechodząc bardziej szczegółowo do tego zagadnienia, Scheler podejmu-
je wcześniej w swoich dziełach kwestię procesu kształcenia ducha, bez które-
go zdobycie tego rodzaju wiedzy jest niemożliwe29. 

„Dążyć do wykształcenia” znaczy poszukiwać z pełną żarliwością i miło-
ścią ontycznego współudziału i uczestnictwa we wszystkim, co w obrębie na-
tury i historii jest istotą świata30. Kształcenie nie jest więc „wykształceniem 
do czegoś” (zawodu, fachu) ani nie jest wykształceniem ze względu na to wy-
kształcenie. Wszelkie wykształcenie „do czegoś” posiada się ze względu na 
same doskonałe ukształtowanie człowieka. Jest ono „powołaniem”, ale nie jest 
możliwym, bezpośrednim celem woli. Kształcenie nie jest pragnieniem uczy-
nienia z siebie dzieła sztuki, nie jest nacechowanym miłością własną dąże-
niem do własnego piękna, cnoty, wiedzy. Jest wręcz przeciwieństwem takiego 
pragnienia rozkoszowania się sobą31.

 Źródłem ożywczym tego procesu jest miłość, która stale łaknie pełnego 
zjednoczenia z wszelkiego rodzaju istotowymi pierwiastkami świata (miłość 
do tego, co istotowe)32.

Do tego pierwszego określenia istoty kształcenia dodaje Scheler drugie: 
kształcenie jako „uczłowieczenie” (o ile patrzy się na to od strony witalnej na-

27 Por. tenże, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, dz. cyt., s. 241–303;  
A. Węgrzecki, Scheler, dz. cyt., s. 33–34. 

28 Por. M. Scheler, Światopogląd filozoficzny, dz. cyt., s. 418. 
29 Kwestie te porusza Scheler w swoich dwóch pracach: Formy wiedzy i kształcenia oraz Światopogląd 

filozoficzny. 
30 Por. tenże, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 331. 
31 Por. tamże, s. 353–354. 
32 Por. tamże, s. 331. 

tury) oraz jako „samoubóstwienie” (o ile patrzy się od strony tego, co wzbu-
dza cześć i stoi ponad człowiekiem). Człowiek jako witalna istota ma się przez 
kształcenie uczłowieczyć i zarazem ubóstwić33. Poprzez ten proces wchodzi 
w duchowe związki z Bogiem. Coraz bardziej staje się tym, czym był w za-
rodku. Energią wszystkich swych popędów i swych czynników dziedzicznych 
karmi on pierwotnie bezsilnego ducha34. Nie jest on jednak bytem pozosta-
jącym w spoczynku, lecz możliwym ukierunkowaniem tego procesu i zara-
zem wiecznym jego zadaniem. W tym widzi Max Scheler sedno wszelkiego 
„kształcenia”35.

Kształcenie jest swoistym przeznaczeniem zarówno kręgów kulturowych, 
narodów, jak i każdego pojedynczego człowieka. Jest to sens właśnie ziemskie-
go padołu, wręcz samego świata. Sprawa ta jest ważna nie tylko ze względu 
na nią samą, ale także ze względu na Boga, który bez człowieka i jego histo-
rii nie byłby nigdy w stanie osiągnąć swego celu ani urzeczywistnić swego po-
nadczasowego przeznaczenia. Chodzi o urzeczywistnienie tej idei, którą Bóg 
ma o nas, o każdym narodzie i kręgu kulturowym. Wszelka historyczna ak-
tywność nie ma zwieńczenia w towarach, dziełach sztuki ani też w nieskoń-
czonym procesie poznania nauk pozytywnych, lecz w owym ukształtowanym 
bycie człowieka, we współurzeczywistnianiu Boga przez człowieka36.

 Cóż jednak jest najdoskonalszym zewnętrznym bodźcem do kształcenia? 
Max Scheler odpowiada, że pierwszym i najważniejszym z nich jest wzór osoby, 
która pozyskała naszą miłość i cześć. Człowiek, jeśli chce być „wykształconym”, 
musi choć raz zatracić się w czymś całościowym i autentycznym. Wzory osobo-
we to dla Schelera drogowskazy, które unaoczniają każdemu człowiekowi i wy-
jaśniają jego powołanie; z nimi się porównujemy, aby móc z trudem odnaleźć 
samych siebie. Prawdziwe kształcenie jest jednak z konieczności zróżnicowane. 
Każdy człowiek, każda epoka ma swe szczególne wzorce osobowe37.

Dochodzimy tutaj do pytania: w jaki sposób dokonuje się samo kształcenie?
Kształcenie ducha jest dla Schelera możliwe, ponieważ duch nie jest dla 

niego czymś stałym, dokończonym, ale jako zdolny do rozwoju i wzrostu 
może podlegać kształtowaniu. To, co duchowe w człowieku, nie jest absolut-
ną substancją, lecz samokoncentracją jednego boskiego ducha, będącego jed-
nym z dwóch poznawalnych przez nas atrybutów zasady świata. Duchowe 
wzrastanie człowieka jest niezależne od jego biologicznych przeobrażeń i jego 
systemu nerwowego38.
33 Por. tamże, s. 332. 
34 Por. tamże, s. 352. 
35 Por. tamże, s. 342 i 350. 
36 Por. tamże, s. 352–354. 
37 Por. tamże, s. 355–357. 
38 Por. tamże, s. 357–358. 
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Tym samym myśliciel dochodzi do kwestii procesu kształcenia ducha i ty-
pów wiedzy, które temu procesowi służą.

Wiedza kształcąca to dla Schelera taka, której nie trzeba sobie uprzytam-
niać i nad którą nie sposób się nie zastanawiać. Jest to wiedza będąca zawsze 
„po ręką”. Nie jest „stosowaniem” pojęć, reguł, praw, lecz ogarnięciem rzeczy 
i bezpośrednim oglądem. Dlatego też do istoty wiedzy kształcącej należy to, 
że w swej postaci i pokorze nie jest natrętna, unika sensacji, nie czyni wokół 
siebie wrzawy, nie rzuca się w oczy, jest przez się zrozumiała i zawsze towa-
rzyszy jej świadomość własnych granic39.

Max Scheler wymienia też główne cechy tego rodzaju poznania i bada-
nia. Pierwszą z nich jest to, że występuje zachowanie miłujące, poszukujące 
w świecie prafenomenów i idei. Po drugie, w postawie tej abstrahuje się wy-
raźnie od realnego istnienia rzeczy, a tym samym od wszelkiego czysto przy-
padkowego uposażenia jakościowego, przysługującego czemuś teraz i tutaj 
oto, jakie jest nam dane dzięki spostrzeżeniu zmysłowemu. Po trzecie, po-
znania istotowe nie są wprawdzie zależne od wszelkiego doświadczenia, lecz 
z pewnością od sumy doświadczeń oraz tzw. indukcji. Można ich dokonać na 
jednym jedynym egzemplifikującym przypadku. Jeśli uzyskało się owo pozna-
nie istotowe, to posiadają one ważność w sposób bezwarunkowy i konieczny 
(a priori), tzn. z góry w odniesieniu do wszelkich przypadkowych obserwowa-
nych faktów o odnośnej istocie. Po czwarte, poznanie istotowe posiada waż-
ność poza i ponad granicami niewielkiego obszaru realnego świata, który jest 
nam dostępny dzięki zmysłowemu doświadczeniu. Owo poznanie jest rów-
nież ważne w odniesieniu do bytu, jakim jest on sam w sobie i dla siebie. Po 
piąte, uzyskane w ramach tego poznania istotowego są właściwymi poznania-
mi „rozumowymi”40.

Poznanie to ma dwojaką możliwość zastosowania. W odniesieniu do każ-
dego obszaru nauk pozytywnych (matematyka, fizyka, biologia, psychologia 
itp.) zakreśla ono głównie założenia obszaru badań. Dla metafizyki poznanie to 
jest tym, co Hegel nazwał kiedyś nader obrazowo „oknem na absolut”. Istoto-
wa struktura, jak i istnienie świata, muszą zostać wywiedzione z czegoś istnie-
jącego absolutnie, tzn. z najwyższej wspólnej zasady świata i jaźni człowieka41.

„Wiedza kształcąca” zatem to „wiedza istotnościowa”, „ontologia istotno-
ściowa”. Stanowi ona niezbędne przygotowanie do trzeciego rodzaju wiedzy, 
ponieważ dostarcza jakby pierwszych wglądów w sferę bytu absolutnego.

39 Por. tamże, s. 362–363. 
40 Por. M. Scheler, Światopogląd filozoficzny, dz. cyt., s. 419–420, oraz tenże, Stanowisko człowieka 

w kosmosie,  w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, dz. cyt.,  s. 74–77. 
41 Por. tenże, Światopogląd filozoficzny, dz. cyt., s. 421–422. 

2.3. „Wiedza wyzwalająca (zbawcza)”
Wiedza metafizyczna to trzeci z wymienionych przez Maxa Schelera rodza-

jów wiedzy; określa się ją także jako wyzwalającą lub zbawczą. Jej obiektywnym 
celem jest stawanie się świata oraz pozaczasowe stawanie się samej naczelnej 
podstawy jego egzystencji i uposażenia jakościowego. Tak rozumiana metafizy-
ka jest, zdaniem filozofa, nadbudowana na niezmiennym naturalnym światopo-
glądzie, filozofii oraz stanie nauk. Ona integruje te trzy formy poznania świata42.

Należy przy tym odróżnić „metafizykę pierwszego stopnia” od „metafizy-
ki drugiego stopnia”. Nie ma bezpośredniego przejścia między nimi. Pierw-
sza zajmuje się problemami granicznymi nauk szczegółowych, tworząc cały 
szereg metanauk, a więc pomostów między najgłówniejszymi problemami 
metafizyki a naukami pozytywnymi. Do metafizyki drugiego stopnia, czyli 
metafizyki absolutu, dochodzi się poprzez antropologię filozoficzną, która 
odsłania w człowieku istotne rysy zasady wszelkiego bytu43. Dopiero bowiem 
na podstawie istotnego obrazu człowieka można wnioskować o prawdziwych 
atrybutach najwyższej zasady świata, gdyż według Schelera człowiek jest mi-
krokosmosem (świat w miniaturze) i w nim spotykają się i przecinają istotowe 
stopnie bytu44. Na człowieku może być studiowana najwyższa zasada wszech-
świata, stanowi on pierwszy dostęp do Boga. Tak więc dla Schelera metafizyka 
nie jest kosmologią, metafizyką przedmiotu, lecz metaantropologią.

Filozoficzne badanie absolutu jest, zdaniem myśliciela, możliwe dlatego, że 
metafizyka jest czymś rzeczywistym, oraz dlatego, że człowiek posiada wła-
ściwe środki poznawcze, dzięki którym w sposób ostrożny i w ścisłych grani-
cach poznaje zasadę wszechrzeczy. Wprawdzie czyni to zawsze niedoskonale, 
ale prawdziwie i w sposób bezpośrednio zrozumiały45. Człowiek przez to, że 
zdobywa różne rodzaje wiedzy, a szczególnie wiedzę wyzwalającą, jest ukie-
runkowany na sferę absolutną, na Absolut w ostateczności.

Z drugiej jednak strony, Max Scheler nie charakteryzuje bliżej aktów po-
znawczych, dzięki którym wyłącznie miałoby się dochodzić do poznania Ab-
solutu. Zdaje się twierdzić, że niezbędne są do tego dwa niezależne źródła 
poznania, przypisane przezeń pozostałym rodzajom wiedzy. Jednocześnie 
wspomina o tzw. naturalnym światopoglądzie, traktując go jako trzecie źró-
dło poznania metafizycznego.

Trzeba także zauważyć, że Max Scheler nie dba o ścisłą wyłączność usta-
lanych pojęć. Przykładowo, w opublikowanej po raz pierwszy w 1921 roku46 

42 Por. prace Schelera: Światopogląd filozoficzny, Formy wiedzy i kształcenia, Problemy socjologii wiedzy. 
43 Por. tenże, Światopogląd filozoficzny, dz. cyt., s. 424. 
44 Por. tamże, s. 425–426. 
45 Por. tamże, s. 415. 
46 Zatem jeszcze przed przełomem światopoglądowym z 1922 roku i zerwaniem z katolicyzmem  
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rozprawce O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy jako trzy główne rodza-
je wiedzy prezentowane są wiedza metafizyczna, naukowa, religijna. Mianem 
metafizyki określa on wiedzę, która osiąga swój cel (wykształcenie osoby) dzię-
ki aktom uchwytywania istoty. Religia natomiast, służąca „zbawieniu osoby”, 
zasadzać by się miała na aktach duchowych takich jak „objawienie się, kocha-
nie i chcenie”47. Tymczasem w pochodzącym z 1928 roku tekście Światopo-
gląd filozoficzny Scheler nie wspomina w triadzie wiedzy już wiedzy religijnej 
i oddziela metafizykę od „pierwszej filozofii”. Ta ostatnia miałaby obejmować 
wiedzę istotową wraz z jej zastosowaniem. Metafizyka jest natomiast określa-
na jako poznanie absolutu.

Zakończenie

Max Scheler specyfikę ludzkich zdolności poznawczych uważa za jeden 
z wyróżników człowieczeństwa. Człowiek osiąga w pełni swą gatunkową swo-
istość nie dlatego, że opanowuje świat, pracuje w nim, obserwuje go i technicz-
nie przekształca, lecz dlatego, że rozpoznaje w nim to, co istotne.

Człowiek w ujęciu Schelera jest zdolny do osiągnięcia trojakiej wiedzy: da-
jącej władzę, dotyczącej tego, co istotowe, oraz metafizycznej (wyzwalającej). 
Każda z nich zaś służy przekształcaniu jakiegoś bytu, rzeczy, form kształcenia 
samego człowieka, wreszcie Absolutu. Żaden jednak z tych rodzajów wiedzy 
nie może zastąpić czy reprezentować drugiego. Wszystkie trzy są potrzeb-
ne do uczłowieczenia i ubóstwienia człowieka. Hierarchiczne zaś zróżnicowa-
nie pozycji poszczególnych rodzajów wiedzy oraz celów, którym one służą, nie 
oznacza bynajmniej, że wiedzę pewnego rodzaju można potraktować jako nie-
koniecznie potrzebną lub wręcz ją pominąć. Max Scheler nie ma wątpliwości, 
że każda wiedza jest równie niezbędna i niezastępowalna. Aby uniknąć jedno-
stronności, należy uprawiać każdą i każdej pozostawić właściwe jej pole dzia-
łania. Dopiero wówczas, w całej swej różnorodności i złożoności, kształtuje się 
wiedza jako pewna całość, w której dochodzi do głosu cielesno-duchowa natu-
ra człowieka oraz znajdują wyraz różne sfery bytowe świata. Wszystkie rodzaje 
wiedzy są również nieodzowne z uwagi na cel najwyższy wiedzy. „Wszelka bo-
wiem wiedza jest w ostatniej instancji wiedzą o Bogu i dla Boga”48.

(por. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Wstęp, w: M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii 
wiedzy, dz. cyt., s. XX). Por. F. Znaniecki, Antropologia M. Schelera, „Studia Pelplińskie” 1 (1969), 
s. 143–149. Por. A. Węgrzecki, Wstęp, w: M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz. cyt., s. VII–XI. 

47 Por. M. Scheler, O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy,  dz. cyt., s. 312. 
48 Tenże, Formy wiedzy i kształcenia, dz. cyt., s. 383. 

Summary

The knowledge as directing the man at the absolute sphere  
in the Max Scheler presentation

The aim of this paper is to submit Max Scheler’s achievements in the the-
ory of cognition. Narrow meaning of “cognition” has accurate connection 
with simplified image of the man. It does not include neither various forms 
of cognitive activity of the man nor the complexity of his nature. Cognition 
(Erkenntnis) is not the most basic concept. It assumes something more ba-
sic and wider: knowledge (Wissen). The man fully achieves his human species 
specificity because of recognition in the world what is important. Philoso-
phy should tend to observe existence in its anthropological and metaphysical 
assessment. Proper course of philosophical inquiries depends on adopted in 
them way of looking. Max Scheler names it phenomenological and adds that 
the most important in philosophizing is love between person and entity. One 
of the most important epistemological assumptions of Scheler’s is a statement 
that the human knowledge is not a unity. The man acquires different types 
of knowledge. You should practice your knowledge to avoid sidedness. Only 
then knowledge is formed as an integrity. All types of knowledge are also es-
sential because of the ultimate goal of knowledge. “All knowledge is in fact in 
the last instance the knowledge of God and for God”.

Grzegorz Mazur CSsR – święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. 
W 1999 roku uzyskał licencjat z filozofii na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu. Pracuje jako duszpasterz w Niemczech.
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Paradygmaty chaosu
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W jednej z prac Dariusza Kuboka możemy przeczytać o paradygmatach do-
tyczących pojęcia chaosu: 1. Arystoteles (χάος to pusta przestrzeń); 2. Fereky-
des z Syros (χάος powiązany z wodą, por. χέω – wylewać); 3. Chaos jako nieład 
(Metamorfozy Owidiusza); 4. U. Hölscher, Chaos jako nieskończona głębia (χάος 
z χάσμα); 5. M.C. Stokes, χάος jako powietrze u Anaksymenesa; 6. H. Pobielski, 
χάος związany z Cieśniną Gibraltarską; 7. F.M. Cornford, chaos od χάσκω i χαίνω 
– ziać, ziewać, rozszerzać się, rozwierać się1. W niniejszym artykule pragniemy 
się im przyjrzeć i zasygnalizować wybrane problemy. 

W zakresie paradygmatu 1: Mondi mówi tutaj o „przypuszczalnym etymolo-
gicznym związku pomiędzy χάος i χώρα”, który był przyjmowany przez perypate-
tyków. Powołuje się na argumenty prezentowane przez Sykstusa. Tutaj też można 
by zaliczyć tych współczesnych komentatorów, którzy podjęli się „konstruowania 
pierwotnej przestrzeni jako nasiennego tworzywa kreacji”. Mondi sięga do prac 
H. Flascha (1874), a także R. Eislera (1910) i łączy tak rozumianą kreację z po-
jęciem nieograniczoności (ἄπειρον) u Anaksymandra oraz zapewnia o wielkim 
podobieństwie między tymi pojęciami, które wykraczają poza dziedzinę ludzkie-
go doświadczenia; badania te idą w kierunku analizy Platońskiego pojęcia pod-
łoża (receptacle, gr. ὑποδοχήν2) z Timajosa 51A przez metafory μητέρα (51A4), 
τιθήνην (49) i doprowadzają do pojęcia chory (χώρα) (52B)3. Stokes w tym ape-
1 D. Kubok, Prawda i mniemania, Katowice 2004, s. 49−50.
2 ὑποδοχή, ἡ – zbiornik, pojemnik, naczynie, pomieszczenie.
3 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, „Harvard Studies in Classical Philology” 1989, t. 92, 

s. 2−3, 5, 7. Por. F.M. Cornford, Plato and and Parmenides, London 1939, s. 244. W kwestii związku 
Hezjoda z Anaksymandrem por. M.C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies – I, „Phronesis” 
1962, t. 7, s. 5: „apeiron Anaksymandra prezentuje problemy tak złożone jak te dotyczące chaosu”.
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iron = chaos jest bardziej powściągliwy i nazwie chaos u Hezjoda materiałem 
„substantially and qualitatively homogeneous”4. Trzeba zaznaczyć, że taki sposób 
myślenia o chaosie pojawia się już w Starym Testamencie – bohu ( ) oznacza tu 
pustkę czy nicość, czy erem (ἐρήμου).

W ramach paradygmatu 2 mamy również u Sedleya powiązanie χάος z χέεσθαι 
w odniesieniu do Ferekydesa z Syros i ujęcie chaosu jako nieuporządkowanego 
przepływu oraz próbę interpretacji chaosu w odniesieniu do Platońskiej preko-
smicznej materii, razem z pytaniem o materię jako źródło zła; Sedley twierdzi, 
że w świecie Hezjoda chaos pojawia się jako źródło zła5 (por. też ῤέω – płynąć). 
Mondi łączy tę etymologię ze stoicką interpretacją, która „miała bardziej mate-
rialistyczny pogląd na chaos Hezjoda, interpretując go jako wodę i łącząc świat 
jako pochodną χέεσθαι i χύσις [jako przelewanie, wylewanie] (4)”. Powołuje się 
tutaj na fragmenty Zenona z Kition, w wydaniu Hansa von Arnima, niemiec-
kiego filologa klasycznego (1859–1931), następnie Comutusa, z alternatywną in-
terpretacją chaosu jako ognia. Odwołuje się też do artykułu F. Boryzlera Zu den 
antiken Chaos kosmogonien z 1930 roku. Nawiązuje również Mondi do Fereky-
desa, podkreślając, że jego interpretacja jest wysoce problematyczna6. Patrząc na 
Teogonię Hezjoda, trudno mówić o dokonywaniu przez stoików jakiegoś nowego 
ujęcia chaosu w kierunku problematyki ognia; być może sam Hezjod takim ro-
zumieniem dysponował. W ramach tego paradygmatu można też umieścić inter-
pretację Janiny Gajdy7.

Paradygmat 3 uzupełnilibyśmy o znaczenie ze Starego Testamentu (LXX), 
gdzie – jak analizowaliśmy wcześniej – pojawia się ἀκατασκεύαστος, co jawi się 
nam jako nieporządek. Można powiedzieć, że według Mondiego owo związanie 
chaosu z nieporządkiem łączyło się z rzymskim pojęciem chaosu rozumianego 
jako zmieszany i nieuporządkowany kosmogoniczny zbiornik uzupełniany czy-
stą materią dla fundacji świata, Owidiusza discordia semina rerum, a więc jako 
„mowy niezgody rzeczy”. Dalej Mondi ujmuje chaos jako chorę (χώρα), która nie 
musi być „negacją strukturyzowanego kosmosu, ale w innym sensie jego przeci-
wieństwem”. Następnie, aby uwypuklić skalę problemu per analogiam, mówi on 
o relacji ciemności do światła czy gorącego do ciepłego. „Aby wziąć pod uwa-
gę analogiczną sytuację, my sami zwyczajowo wyobrażamy sobie ciemność jako 

4 M.C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies – II, „Phronesis” 1963, t. 8, s. 21, 23. 
5 D. Sedley, Hesiod’s Theogony and Plato’s Timaeus, w: Plato and Hesiod, red. G.R. Boys-Stones, J.H. 

Haubold, Oxford–New York 2010, s. 250, 254−255: „Od wczesnego okresu interpretatorzy Hezjoda 
również zdają się wiązać jego znaczenie także z cheisthai (płynąć), tym samym zapoczątkowując 
długi semantyczny łańcuch, na którego końcu leży nasze współczesne użycie słowa (χάος) dla 
[oznaczenia] nieuporządkowanego przepływu”.

6 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 2.
7 Por. J. Gajda, Woda w najdawniejszej myśli greckiej w filozofii starożytnej (I), „Przegląd Geofizyczny” 

XXXVII (1992), nr 37, s. 73.

przeciwieństwo światła raczej niż po prostu jego nieobecność, tak jak to aktual-
nie jest, i to samo utrzymujemy za prawdę dla zimnego w relacji do gorącego”8. 
Przeciwstawienie chaosu światłu prowadzi Mondiego do przekonania, że światło 
znamy, ponieważ mamy doświadczenie nocy. Nie chodzi tutaj o dokładnie mani-
chejskie rozumienie dwóch pierwotnych zasad (dobro/światło – zło/ciemność), 
które konstytuują świat, tylko o pewną przynależność nocy do dnia.

Myśl ujętą w tym paradygmacie dostrzegamy też u Pendera, który mówi, że 
„nieporządek (disorder) poprzedza kosmos”. Trudno się z nim zgodzić, że tym 
czymś jest nieporządek. Można uznać za sensowne to, że sam kosmos nie jest tu-
taj ostateczną warstwą wyjaśniania świata i że musi być tutaj uwzględnione ja-
kieś „przed”9.

Możemy w tym miejscu sięgnąć do Polityka Platona, gdzie pojawia się opis 
doświadczenia sternika, którego rola sprowadza się do kierowania duszą. To pod-
stawa do stwierdzenia, które odnajdujemy u McCabe, że Polityk jest właściwie 
o tym, co nazywane jest umiejętnością kierowania państwem, a więc o uniezależ-
nianiu się od chaosu rozumianego jako stan destrukcji, który mógłby być ignoro-
waniem rządów prawa. W jednej z końcowych dygresji do treści Państwa mowa 
jest o chaosie jako tym, co prawdopodobnie zostaje eliminowane przez wiedzę10. 
Jednak nie dostrzega autorka tego, że u Parmenidesa z Elei będące (ἐών) jest 
anarchiczne, a zatem nie chaos11. 

Można w końcu dopowiedzieć, że ujęcie Witwickiego ἀ-ταξία, ἡ jako chaosu 
może mieć właśnie związek z tym rzymskim trzonem. Wobec tego paradygmaty 
1, 2 i 3 można sprowadzić do problemu możliwości określenia podstaw rozumie-
nia świata z uwzględnieniem natury owego przeciwstawienia chaosu i kosmosu. 
W kluczu disordered u R.H. Abrahama mamy jeszcze chaos jako to, co jest ujarz-
mione przez kosmos. Dostrzega on, że z punktu widzenia matematycznej teorii 
chaosu trudno mówić, iż chaos jest ujmowany jako to, co nie jest jakimś bała-
ganem. I pisze: „with the aid of chaos theory and large computers, science has 
discovered the order within chaos”12. W tym paradygmacie to, co z punktu wi-
8 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 2, 22−23. Podobny tok wyjaśniania 

chaosu u Owidiusza poprzez porównanie z ciemnością znajdujemy u Stokesa, powołującego się 
w tej kwestii na Fränkela, który Owidiusza chaos odczytał jako „confused mass of all kinds of stuff ”. 
M.C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies – II, dz. cyt., s. 23.

9 Por. E.E. Pender, Chaos corrected: Hesiod in Plato’s creation myth, w: Plato and Hesiod, dz. cyt.,  
s. 234.

10 Por. M.M. McCabe, Chaos and Control: Reading Plato’s Politicus, „Phronesis” 1997, t. 42, s. 95−96, 
109, 112, 117: „W Państwie samodeterminacja filozofa może być wyjaśniana przez zaletę faktu, że 
był on wolny od wymogów fizycznego świata; i wolność była konsekwencją jego wiedzy: powodem 
zasad w duszy filozofa, i cały chaos jest eliminowany. W Polityku samodeterminacja jest imitowaniem 
boga; i imitując boga, jest w stanie osiągnąć kontrolę pomimo materialnego świata gdzieś tam”.

11 Por. DK 28 B 8, 27−28.
12 Por. R.H. Abraham, Chaos in Myth and Science, http://www.ralph-abraham.org/articles/titles.shtml, 

s. 206.
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dzenia filozofii chyba jest cenne, to możliwość dostrzeżenia, że disordered flux 
oznacza taką sferę chaosu, w której pewien stan ujęty jako nieuporządkowany nie 
jest przeciwny uporządkowanemu. Pytanie brzmi, czy taki stan da się u przedso-
kratyków ująć. Można podsumować ten paragraf, odwołując się do Cornforda, 
który pisze, że współczesne skojarzenie chaosu z nieporządkiem nie występowa-
ło w V wieku p.n.e.13.

Jeśli chodzi o paradygmat 5, dodalibyśmy tutaj, że poza Anaksymenesem (ok. 
585–525 p.n.e.) jest jeszcze Bakchylides z Keos (ok. 516–450 p.n.e.). W V pieśni 
zwycięstwa „porównuje μυρία πάντα κέλευθος [nieskończoną wszystkich ścież-
kę; μυρίος – niezliczony, ogromny, nieskończony] rozciągającą się przed nim do 
nieograniczonej ekspansji, przez którą orzeł może szybować (5.16–30)”14. „Dla 
Bakchylidesa χάος w literalnym sensie jest zaledwie synonimem dla ἀὴρ, niż-
szej atmosfery”15. Przypisywanie chaosowi „atmosferycznej substancji pary wia-
tru i mgły” odnajdujemy też u Schoemanna, Wassera, Schwenna, Karla16. Pewną 
paralelę do owego związku chaosu z powietrzem widzimy również w komedii 
Arystofanesa Chmury. Sokrates odwołuje się tu do trójcy, czyli Powietrza, Eteru 
i Chmur (w. 264−265); później mówi do Strepsjadesa, który chciał uniknąć za-

13 Por. F.M. Cornford, Principium Sapientiae: The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge 
1952, s. 194. Tę ideę możemy dostrzec w teorii chaosu w fizyce. Chodzi tutaj jeszcze o coś innego, 
niż twierdzi R. H. Abraham, czyli nie o to, że chaos nie jest bałaganem. Prof. Michał Heller, pytając, 
czy uporządkowany obraz świata, jaki przedstawia nauka, jest jej założeniem, czy wynikiem 
przeprowadzonych analiz, przywołuje dwie obecne w nauce koncepcje; następnie je krytykuje. 
I tak, koncepcja α) „porządek jest ukryty pod powierzchnią zjawisk”; koncepcja β) „porządek 
znajduje się w zewnętrznej warstwie świata, podczas gdy poziom podstawowy jest chaotyczny, 
nieuporządkowany”. Ad α) poziom podstawowy utożsamiany jest z najgłębszą warstwą świata. 
Chodzi o poziom Plancka (rozmiary warstwy rzędu 10-33). Por. M. Heller, Sens życia i sens 
wszechświata, Kraków 2014, s. 46−47.

14 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 3, s. 16−17.
15 Por. tamże.
16 Por. tamże. Stokes używa określenia „eagle as flying in unharvested Chaos”. Nie uważa on jednak, że 

Bakchylides ujął chaos pomiędzy ziemią a niebem. W tym miejscu chodzi Stokesowi o ewentualnych 
komentatorów, którzy tego ujęcia dokonali, zaczynając od Eurypidesa, Arystofanesa i na Kirku 
oraz Ravenie kończąc. Stokes sądził więc, że Bakchylides pomyślał tę sferę pomiędzy niebem 
a ziemią jako ważną część chaosu. Por. M.C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies – II, dz. cyt.,  
s. 20−21. Mondi przeciwnie: ujmuje najpierw interpretację chaosu jako kosmologicznego bytu, który 
jest stałą częścią zorganizowanego świata. Później tę stałą część szkicuje, analizując Bakchylidesa 
powiązanie powietrza z chaosem; stwierdza, że przed chaosem nie było w zasadzie nic, co mogłoby 
go ograniczać. To tutaj pojawia się więc wprost powiązanie chaosu nie tylko z nieograniczonością 
ἄπειρον w znaczeniu Anaksymandra w rozumieniu Jaegera, ale także z nieograniczonością w ogóle. 
Według Mondiego, u Bakchylidesa jest miejsce na ową bezgraniczną ekspansję związaną z eterem. 
„Ptak posługuje się swoimi skrzydłami, lecąc przez nieskończony χάος nieba”. Por. R. Mondi, Χαος 
and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 11, 16−17. Nieograniczoność Nietzsche łączy z indefinite, 
czyli nieokreślonością. Por. F. Nietzsche, Aerly Greek Philosophy and Other Essays, tłum. M.A. 
Mügge, New York 1911, s. 94. W. Słomski, za S. Jedynakiem, nadmienia, że w koncepcji apeironu 
Anaksymandra można dostrzec wpływy Hezjoda i Homera. Por. W. Słomski, Mit a logos, „Idea” 
2004, nr 16, s. 32.

płaty długu i pragnął, aby go Sokrates tego nauczył, że troisty panteon sofistów to 
Chaos, Chmury i Język (w. 424)17. Ten paradygmat łączący się z etymologią cha-
osu ma związek z wyznaczeniem linii demarkacyjnej dla pojęcia chaosu sprzed 
400 roku p.n.e. Kirk i inni wyznaczają ją następująco: a) odwołując się do ko-
smogonicznego chaosu Hezjoda, tutaj wymieniają Akuzilaosa czy Ptaki i Chmury 
Arystofanesa; b) „słowo to ma szczególne znaczenie »powietrza« w sensie obszaru 
między niebem a ziemią, w którym fruwają ptaki” – i tutaj zaliczają Bakchylidesa, 
Eurypidesa, Arystofanesa18, co łączyłoby się z tymi koncepcjami, które o chaosie 
mówią z poziomu elementów, ale też tymi, które np. w Hippiaszu Platona pełniły-
by funkcję mediacyjną pomiędzy Teogonią a parodią teogonii w Ptakach19. Co do 
tezy Kirka dotyczącej ulokowania chaosu pomiędzy niebem i ziemią swoje oba-
wy wyraża Stokes20.

Do paradygmatu 7 powyższej listy dodalibyśmy m.in. interpretację Pan-ku 
w religii chińskiej, ale też w odniesieniu do innych przedsokratyków (Cornford)21, 
Pendera z 2010 roku, że chaos jako chasma jest ziejącą przestrzenią22 czy ziejącą 
pustką (gapping void)23, czy z odrobiną nurtu gender24; dla Clay chaos to feature-
less void, czyli nienacechowana pustka25 (χάζω – pozbawiać); dla Sedleya (2010) 

17 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 19−20.
18 Por. S.G. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Poznań 1999, s. 52 n. Opis pojęcia 

chaosu u Arystofanesa por. też W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, Kraków 2007,  
s. 121.

19 Por. A.L. Ford, Plato’s two Hesiodos, w: Plato and Hesiod, dz. cyt., s. 139, s. 145.
20 Por. M.C. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmogonies – II, dz. cyt., s. 20.
21 Cornford, powołując się na pracę Groota The Religion of the Chinese, przekazuje: „Tao jest 

uniwersalnym porządkiem, który manifestuje się przez zmienności yang i yin. Tutaj nie ma żadnego 
boga nad naturą, żadnego jego twórcy, żadnego Jahwe, żadnego Allaha. Kreacja jest spontanicznym 
działaniem nieba i ziemi, powtarzającym się regularnie każdego roku lub w każdym obrocie czasu 
lub Dao, porządkiem świata. Chaos wcześniej rozdziela się na yang i yin [czyli światło, ciemność 
skojarzone z niebem i ziemią, czyli przeciwieństwa, i ta opozycja od strony filozoficznej interesuje 
Conforda] i staje się Dao [zasadą], zajmuje pryncypalne miejsce w panteonie pod imieniem Pan-ku 
[solidna skorupa jaja]”. Por. F.M. Cornford, From Religion to Philosophy, London 1957, s. 99, 102, 
152. Por. też M.M. McCabe, Chaos and Control: Reading Plato’s Politicus, dz. cyt., s. 194−196.

22 Por. E.E. Pender, Chaos corrected: Hesiod in Plato’s creation myth, w: Plato and Hesiod, dz. cyt.,  
s. 239.

23 Takie ujęcie przyjmuje zajmujący się teorią chaosu współczesny badacz i matematyk R.H. Abraham; 
por. tenże, Chaos in Myth and Science, dz. cyt., s. 200. Przeciwny temu jest Fränkel, który stwierdza: 
„First, according to Hesiod, came chaos (116), yawing emptiness. Before there was anything, only 
a void existed in which things would enter and which encompasses all things”. H. Fränkel, Early 
Greek Poetry and Philosophy, tłum. M. Hadas, J. Willis, Oxford 1975, s. 101.

24 Chaos reprodukuje się partenogenetycznie. Jest jednym z pięciu. Pozostałe to Gaja, Noc, Spór, 
Hera. Por. A. Park, Parthenogenesis in Hesiod’s Theogony, „Critical and Historical Studies on the 
Preternatural” 2014, t. 3, nr 2, s. 261–283.

25 Strauss Clay, używając takiego sformułowania, powołuje się na prace Mondiego, Bussanicha, 
Podbielskiego. Łączy chaos z nieograniczonym. Por. J. Strauss Clay, Hesiod’s Cosmos, Cambridge 
2003, s. 15. 
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ziejąca przestrzeń (gaping space), podobnie do chasmy26; dla Świderkówny (2002) 
„to przede wszystkim ziejąca pustką otchłań, próżnia”27; Mondi (1989) pojęcie 
chaosu jako otchłani (gap) odnajduje u Mazona (abime), u Gigona w znaczeniu 
„Hohkraum”, czyli jamy bądź pustki, oraz u Cornforda (yawing gap) czy u We-
sta (chaos jako chasma)28. Można tu odnieść się do wspomnianej przez Kuboka 
yawing emptiness, czyli ziejącej pustki Fränkela29, do której nawiązuje Roochnik 
(chaos jako nicość)30, czy odwołać się także do Krokiewicza31 albo G. Gündüza32. 
Paradygmat ten, wyszczególniony przez Kuboka, pokrywa się z intuicją Heid-
degera i łączeniem chaosu z przepaścią, ujmując związek etymologiczny χάος – 
χάσομαι (otwieram) oraz pojęciowy z utratą doświadczenia prawdy33. Łączenie 
rozziewu (χάσμα) z chaosem oraz wykładnią Hezjoda jest według Kuboka zabie-
giem powszechnie przyjmowanym wśród badaczy.

Paradygmaty 4 i 7 u Mondiego są połączone. Według niego chaos, synonim 
chasmy (χάσμα), rozumiany jest jako bezgraniczna przepaść lub szczelina pierwot-
nego „stanu universum” (paradygmat 4 u Kuboka). Chodzi o połączenia pomię-
dzy „dwoma grupami słów: χάος–χαῦνος z jednej strony i χαίνω–χάσκω34–χασμα 
z drugiej; χαῦνος i jego pochodnych χαυνότης, ητος, ἡ – próżność i χαυνόω – na-
26 Por. D. Sedley, Hesiod’s Theogony and Plato’s Timaeus, dz. cyt., s. 250. Mourelatos mówi o chasmie 

jako „yawing chasm” B 1. 18, odwołując się do „‘huge chasm’ of Tartaros” u Hes.The., 740, nie łącząc 
jej z chaosem. Por. P.D. Mourelatos, The Route of Parmenides: A New Revised Edition with a New 
Introduction, Three Additional Essays and a Previously Unpublished Paper by Gregory Vlastos, Las 
Vegas–Zurich–Athens 2008, s. 15. Jaeger twierdzi, że źródłem tej interpretacji jest Hes.The., 700 
i że chaos „jest związany ze słowem χάσμω (zionę, ang. gape)”. Por. W. Jaeger, Teologia wczesnych 
filozofów greckich, dz. cyt., s. 44.

27 A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s. 69.
28 Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 3. O chaosie jako „yawing space or 

gap”. Por. J. Bussanich, A Theoretical Interpretation of Hesiod’s Chaos, „Classical Philology” 1983,  
t. 78, nr 3, s. 213.

29 Por. H. Fränkel, Early Greek Poetry and Philosophy, dz. cyt., s. 101.
30 Autor, interpretując chaos jako nicość (nothingness) ujmuje go jako chasmę (abbyss). Por. D. Roochnik 

From Myth to Philosophy − Hesiod and Thales, http://v.youku.com/v_show/id_XMjE2NjA4OTI4.
html (dostęp: 10 lipca 2014). Por. wcześniejsze analizy LXX oraz J. Bussanich, A Theoretical 
Interpretation of Hesiod’s Chaos, dz. cyt., s. 214, przyp. 12: chaos jako jakościowe nic.

31 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971, s. 45.
32 „In Hesiod’s Theogony, chaos meant an empty space or matter not yet formed”; G. Gündüz, Ancient 

and Current Chaos Theories, „Interdisciplinary Description of Complex Systems” 2006, t. 4 (1),  
s. 2.

33 G. Fried, Heidegger’s polemos, „Jurnal of Philosophical Research”, t. XVI (1990–1991), s. 181: „In 
one of his Nietzsche lectures, Heidegger links the khaos of Hesiod’s Theogony (116–117) with a lost 
experience of truth as aletheia” (GA 47, 149 n. [77]), s. 181.

34 W tekście Wilhelma w odniesieniu do chaosu pojawia się czasownik dissolvo, solvi, solutum 
(rozwiązać, odłączyć, zwolnić, oderwać). Por. Wiliam of Conches, De philosophia mundi, XXII De 
elementis, w: Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, red. J.P. Migne, Paris 1857–1866, t. 90, lub 
t. 172, s. 20. Czy można traktować go jako rozwiązanie, poluzowanie, wyłączenie z bycia? Bardzo 
interesującym zagadnieniem, też jedynie sygnalizowanym, jest tutaj kwestia możliwości porównania 
dissolvo z greckim χάσκω, które z kolei można przecież wyjaśniać jako pewne zwolnienie z czegoś, 
m.in. z zakresu jakiegoś prawa.

dąć próżnością”35 – paradygmat 7 Kuboka; χαῦνος – porowaty, pusty. I czytamy 
dalej u Mondiego, iż „niekwestionowana akceptacja [tej etymologii] automatycz-
nie wyznaczała każdą nową próbę w interpretowaniu chaosu Hezjoda, dalej okre-
ślała z góry utartą ścieżkę”. Mondi twierdzi, że taki sposób myślenia o chasmie 
jako chaosie mógł wynikać z pewnego odczytania Hezjoda. U Hezjoda „chasma 
wielka” (χάσμα μέγα; Hes.The., 740) jest poprzedzona wersami 736−739, które 
„są powtarzane słowo w słowo w 807−810”. One następnie są odnoszone do cha-
osu (χάος) w 814. Mondi przytacza w tym zakresie badaczy wspomnianych przez 
Kuboka, tj. Hölschera i Kirka. Ponadto wspomina Solmsena. Aby uwypuklić róż-
nicę między chaosem a chasmą, odwołuje się do tego, że to chaos jest pierwotnie 
kosmicznym terminem i że jest on jeden, podczas gdy o chasmie (χάσμα) mówi-
my też, że jest jej wiele (χάσματα). W tym kontekście umiejscawia interpretację 
Westa, mówiąc, że chaos (Hes.The., 116) jest przestrzenią pomiędzy ziemią i Tar-
tarem, który nazywany jest chasmą w wersecie 74036. Także Wulgata stawia znak 
równości między chasmą a chaosem37.

Poza tym odnosi się też wrażenie, że szczelina z prologu Poematu Parmeni-
desa, rozumiana jako separacja prawdy od mniemań, zostaje przez Kuboka za-
mknięta na Hezjodzie, tak jakby odniesienie do Homera pod tym względem było 
nieważne. Być może, hipotetycznie rzecz ujmując, jest to wyrazem przekonania, 
że treści dotyczące chaosu u Hezjoda i Homera mogłyby być identyczne, mimo 
braku potwierdzenia w tekstach czy w komentarzach. Powodem też może być to, 
że Kubok skupia się na wyartykułowaniu związków między Homerem, Hezjo-
dem a Parmenidesem w odniesieniu do prawdy i mniemań, a nie szukaniem dróg 
badania przedsokratejskiego pojęcia chaosu.

Paradygmat łączenia chaosu z chasmą ujmuje rozumienie go blisko pier-
wotnego rozróżniania, ale rodzi pewien niepokój. Oznacza to jednak, że m.in. 
w kontekście opisu Tartaru u Platona38 taka koncepcja wymagałaby uwzględnie-
nia pewnych danych (Platon, Fedon 111 C), co stawia nas, jeśli chodzi o związek 
chaosu z chasmą, na ścieżce interpretacyjnej przypomnianej przez Mondiego.

W przybliżeniu wynik analiz Platona byłby następujący. Każdy element tego, 
co pod ziemią, a więc Tartaru, τοῦ χάσματος (jako otchłani), trzymając się Wi-
twickiego, musiałby mieć a) charakter chaosu oraz b) bycia najpierwszym. Waru-

35 R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony, dz. cyt., s. 23.
36 Por. tamże, s. 6−7, 9−10, 23.
37 Łk 16, 26: καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες 

διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν – „et in his omnibus 
inter nos et vos chaos magnum firmatum est: ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non possint, 
neque inde huc transmeare”.

38 Mondi wymienia jeszcze w paradygmacie łączenia chaosu z chasmą: Eur. Ph. 1605, Platon Res. 
614C-D, Plut. Mor. 167a oraz Lucian Luct. 2. Por. R. Mondi, Χαος and the Hesiodic Cosmogony,  
dz. cyt., s. 9.
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nek „b” da się utrzymać względem grupy, np. x jest zawsze najpierwsze w obrębie 
danego zbioru, u Kuboka bycie początkiem wszelkiej refleksji czy też względem 
innych elementów (Wilhelm z Conches). Warunek „a” trzeba byłoby rozumieć 
jako separację w obrębie zbioru (aby utrzymać warunek „b”), nie zaś jako sepa-
rację o charakterze pierwotnym. Z punktu tego wyjaśnienia paradygmat chaos–
chasma–chasko, a więc tego, co separację, oddzielenie ujmowałoby w kategorii 
chaosu (albo odwrotnie, chaos w kategorii oddzielenia), napotyka pewne trud-
ności interpretacyjne.

Platon w kolejnych wersetach Fedona sugeruje tutaj jeszcze inny problem. 
Stwierdza, że dochodzi do pewnego ujęcia czy nazwania (κλέω) przez innych 
czegoś, co kryje homeryckie głębokie (βαθύς). Ponadto κλέω nie wskazuje na 
ścisły związek nazywania czegoś czymś, ale bardziej swobodny, może nawet po-
toczny. Sam do tego ujęcia w Fedonie w sposób krytyczny się nie odnosi. Sądząc 
też po tym, że poetów z Państwa nie wygnał, ale wskazał pewną absurdalność 
wnioskowania, że dobro nie może być przyczyną zła, którą zresztą, jak czytamy 
u Gródka, sam Homer dostrzegał39, można postawić hipotezę, że w cytowanym 
fragmencie Fedona pokazał pewną opcję dostrzeżenia związku βαθύς z chasmą 
jako otchłanią, czyli według niektórych z tehom ( ). Ale czy ujął przez to zwią-
zek z chaosem? Gdybyśmy separację uznali w taki sposób za chaos (lub odwrot-
nie) w kontekście dalszego fragmentu, to najbliżej separacji byłyby rzeki, a więc 
woda, która np. u Heraklita zabija duszę, ale w której to wodzie może chyba dzia-
łać głęboki logos. Coś separacji ulegałoby, ale nie wszystko.

Inny problem zbyt ścisłego łączenia chaosu z chasmą pojawia się u R.H. Abra-
hama. Mówiąc, że chaos to ziejąca pustka (gapping void), dochodzi on do stwier-
dzenia, że chaos ma związek z kosmiczną walką, a skoro tak, to dostrzega, że ów 
motyw prawdopodobnie jako kosmiczna walka chaosu w Genesis powinna zostać 
zasadniczo rozpoznana jako problem zła40. Spojrzenia na pewne różnice między 
chasmą a chaosem pomagają dostrzec wykładnię, w której chaos nie musi mieć 
tak militarnego, złotwórczego znaczenia (np. dla Hezjoda). Ponadto w słowni-
ku hebrajskim41 przepaść (z Ewangelii św. Łukasza), czyli chasma (χάσμα), zo-
staje ujęta jako tehom ( ), czyli głębia (gr. ἄβυσσος, ου, ἡ). Zatem głębia (gr. 
ἄβυσσος, ου, ἡ, hebr. tehom – ) i chasma są sobie bliskie. Tak interpretowana 
chasma-głębia nie precyzuje, nie uwzględnia stanu separacji, oddzielenia. Ujęcie 
głębi razem z chasmą oznacza wyjście z chasmy jako separacji, oddzielenia, i wej-
ście w chasmę odczytywaną razem z głębią. Ale z drugiej strony, czy głębię i cha-

39 Por. K.W. Gródek, Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej, „Studia Redemptorystowskie”  
1 (2003), s. 87−88.

40 Por. R.H. Abraham, Chaos in Myth and Science, dz. cyt., s. 204.
41 Por. pojęcie tehom w Rosnącym słowniku hebrajskim, http://www.iwrit.pl/index.php?ww= 

1&slowo=tehom&tps=on&ccnb=on (dostęp: 1 września 2014).

smę można uznać za całkowicie to samo, czy są one identyczne? Idąc dalej, trzeba 
by zapytać, co wspólnego mają chasma-głębia-tehom ( ) z bohu ( )-bez-
kształtnością (ἀκατασκεύαστος) – czyli według Biblii Warszawskiej z chaosem?

To, co Kubok napisał na temat chaosu u presokratyków we wspomnianym 
rozdziale o Hezjodzie, prowokuje do sformułowania jeszcze jednego problemu. 
Dotyczy on związku chaosu z chorą, na gruncie Hezjoda, na długo przed Ary-
stotelesem, w modelu uzgadniającym rodowód świata z ontologią, a więc histo-
rycznie chasmę Parmenidesa z genem Hezjoda. W tym jego zamykaniu się na 
Hezjodzie w kwestii chaosu nie jest odosobniony. Jak już widzimy, duża część 
czytelników odwoływała się do Hezjoda w swoich dziełach, a od Arystotele-
sa chaos traktuje się jako zagadnienie należące też do fizyki. Po uwzględnieniu 
wstępnych analiz niektórych tekstów przedsokratyków można sformułować treść 
pewnej możliwości. Mianowicie, abstrahując od tego, że chaos mógł mieć zwią-
zek nie tylko z powietrzem, lecz z innymi elementami, możliwość ujęcia jego 
działania mogła zależeć od kontekstu i stosownej interpretacji czegoś takiego jak 
chasma. I dlatego chasma w refleksji nad chaosem jest istotna. Pytanie brzmi: czy 
nie jest też tak, że taka możliwość ujęcia chaosu przez chasmę oznacza, że są to 
dwie różne rzeczywistości?
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Summary

Paradigms of chaos

Dariusz Kubok, in one of his publications, mentions a list of paradigms re-
garding the notion of chaos. In my article I, referring to his publication, signa-
lise some problems and attempt to add something to his list unmentioned in  
D. Kubok’s publication. Inter alia, I think about a relation between χάσμ–
ἅβυσσος–tehom ( ) and bohu ( , ἀκατασκεύαστος) – so according to  
Biblia Warszawska: chaos. 

Michał Janocha – doktorant na Wydziale Filozofii UPJPII, zainteresowa-
nia badawcze: przedsokratycy, Platon, Arystoteles, Biblia. Tercjarz i celibata-
riusz św. Franciszka z Asyżu. 
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Pieśń dziękczynna Zachariasza 
(Łk 1, 68–79)

Słowa kluczowe: Zachariasz, błogosławieństwo, Bóg Izraela, dziecię –
 prorok Najwyższego, wschodzące słońce
Keywords: Zachary, blessing, God of Israel, child – the prophet  
 of the Most High, the dawn
Schlüsselwörter: Zachariasz, Segen, Gott des Israels, Kind – der Prophet  
 am größten, aufgehende Sonne 

Za najpiękniejsze hymny chrystologiczne Nowego Testamentu1 można 
uznać Magnificat oraz Benedictus. Oba te teksty doskonale symbolizują sytu-
ację każdego chrześcijanina. Mają wymowę chrystologiczną, ale kairologicz-
nie odmiennie ukierunkowaną. W odróżnieniu od hymnu Maryi, który został 
wygłoszony jeszcze przed przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, Zachariasz 
wyraża dziękczynienie dopiero po narodzeniu syna. Symbolizuje on tych, któ-
rzy wierzą Bogu i chwalą Go dopiero, gdy zobaczą spełnienie się obietnicy. 
Maryja zaś reprezentuje tych, którzy wierzą, zanim naocznie przekonają się 
o prawdziwości słów Bożych (Łk 1, 45; J 20, 29)2. Te dwie sytuacje zbawcze, 
Maryi i Zachariasza – jak pisze Enzo Bianchi – charakteryzują również sytu-
ację nas, współczesnych chrześcijan: „Oto Chrystus już przyszedł, zostaliśmy 
JUŻ przez Niego odkupieni, ale musimy Go jeszcze oczekiwać; w Chrystusie 
jesteśmy już odkupieni, ale JESZCZE NIE zostaliśmy włączeni do zbawionych 
w Królestwie Bożym. Chrześcijanin jest istotnie zawieszony między »już« 
i »jeszcze nie«, między ziemią i niebem”3.

1 Wykaz nowotestamentowych tekstów uznanych za hymny zob.: J. Kozyra, Chrystologiczne hymny 
i kantyki Nowego Testamentu, w: Verbum Caro factum est. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. T. Je-
lonka w 70. rocznicę urodzin, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa 2007, s. 292.

2 J. Prevost, Magnificat, w: Mały słownik maryjny, red. A. Bossard, Niepokalanów 1987.
3 „Ecco lo statuto di noi cristiani nel mondo: il Cristo è gia venuto, ma noi dobbiamo attendere an-

cora; in Cristo siamo giá salvati e redenti, ma non siamo ancora transferiti pienamente nel Regno 
di Dio. Il cristiano è davvero sospeso tra cielo e terra”; E. Bianchi, Magnificat Lc 1, 39–56. Benedic-
tus Lc 1, 67–80. Nunc dimittis Lc 2, 22–38, Magnano 1989, s. 66.
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W niniejszym artykule zajmiemy się analizą egzegetyczną proroctwa Zacha-
riasza – wiarą tych, których Chrystus już nawiedził i przez swoją mękę wyzwo-
lił, ale którzy oczekują jeszcze na czas eschatologicznego wypełnienia. Zgodnie 
z metodologią badań egzegetycznych, dokonamy wpierw analizy struktury lite-
rackiej hymnu Zachariasza i jego autorstwa, to jest historii redakcji. Ponieważ 
centralnym tematem nie tylko Zachariaszowego hymnu, ale również teologii 
biblijnej jest „błogosławieństwo”, w punkcie drugim dokonamy analizy seman-
tycznej tego terminu. Kolejnym krokiem będzie analiza egzegetyczna hymnu 
Benedictus. Artykuł zakończymy krótką rekapitulacją głównych wątków teolo-
gicznych hymnu wynikających z analizy egzegetycznej.

1. Struktura literacka i autorstwo hymnu Benedictus

Hymn Zachariasza Benedictus4 jest tekstem poetyckim zbudowanym 
z dwóch zasadniczych części: z psalmu (Łk 1, 68–75) i z proroctwa (Łk 1, 76–
79). Wprowadzeniem do niego jest zdanie informujące o Zachariaszu, który 
po odzyskaniu mowy wygłasza ten hymn pod natchnieniem Ducha Święte-
go: „Jego ojciec, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i proroko-
wał” (1, 67). Treścią części pierwszej jest wychwalanie Boga Zbawiciela, część 
druga natomiast zawiera proroctwa dotyczące przyszłości Jana Chrzciciela. 
Część pierwsza, hymniczna, rozpoczyna się uwielbieniem Boga za dotychcza-
sowe dzieła zbawcze (1, 68–79), a następnie za to, czego dokona w przyszłości, 
głównie dzięki Mesjaszowi (1, 71–75), kiedy „bez lęku służyć Mu będziemy, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” (1, 74–
75). Ta część jest skomponowana na wzór hymnów biblijnych i zawiera wie-
le aluzji do tekstów starotestamentowych. Zaczyna się ona przymiotnikiem 
„błogosławiony” (eulogetós) i tematycznie jest związana z Łk 1, 64, w którym 
to wierszu jest mowa o błogosławieniu (eulogon) Boga przez Zachariasza.

W drugiej części hymnu Zachariasz zwraca się do Jana (1, 76–71) i prze-
powiada, że będzie on prorokiem Boga i że przygotuje Mu drogę, bo nauczy 
ludzi, w jaki sposób będą mogli dostąpić odpuszczenia grzechów, a przez to 
zbawienia. Ostatnie wiersze (1, 78–79) zwracają uwagę na samego Mesjasza, 
który jako Słońce Wschodzące będzie świecił w ciemności, by ułatwić ludziom 
odnalezienie drogi pokoju5. W psalmie (1, 68–75) autor wielbi Boga (euloge-

4 A. Tronina, Kantyk w Biblii, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, s. 632; J.L. Houlden, Hym-
ny (Nowy Testament), w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, Warszawa 
2005, s. 269 nn.; M. Efird, Hymn, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtenmeier, Warszawa 19992, 
s. 401; A. Vanhoye, Structure du Benedictus, „New Testament Studies” 12 (1965–1966), s. 382–389; 
J. Gnilka, Der Hymnus des Zacharias, „Biblische Zeitschrift” 6 (1962), s. 215–238.

5 J. Kudasiewicz, Benedictus, w: Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, s. 215–216.

tos Kyrios ho Theos) za nadchodzące zbawienie, posługując się, podobnie jak 
w części drugiej, proroctwie (1, 76–79), nawiązaniami do wielu tekstów Stare-
go Testamentu. Po całym hymnie następuje zdanie kończące, w którym autor 
biblijny informuje o dzieciństwie i dalszych losach Jana Chrzciciela: „Chło-
piec zaś rósł i umacniał się duchowo. Przebywał w miejscach pustynnych aż 
do czasu wystąpienia przed Izraelem” (1, 80).

Benedictus jest utworem paralelnym do Magnificat. O ile jednak kantyk Ma-
ryi jest skomponowany w tonie królewskim, o tyle kantyk Zachariasza ma charak-
ter kapłańskiego błogosławieństwa, które kończy się w stylu prorockiej wyroczni.

Wypowiedzi o Mesjaszu w obu częściach hymnu Benedictus są zróżnico-
wane. Mesjasz w psalmie (pierwsza część) to postać boska i potomek Dawida, 
którego Bóg wzbudził, udzielając mu swej władzy. Natomiast w proroctwie 
(druga część) Mesjasz to postać pochodząca od Boga, obdarzona boskimi 
atrybutami (Najwyższy, Pan dający poznać zbawienie swojemu ludowi) i po-
równana do wschodzącej gwiazdy. Zadaniem Mesjasza w części psalmicznej 
jest wybawienie narodu wybranego z rąk nieprzyjaciół. W proroctwie zaś, zba-
wiając swój lud, odpuści mu grzechy, a swoim światłem przeniknie i rozpro-
szy ciemności grzechu oraz poprowadzi wiernych do szczęścia wiecznego6. 
Jak podkreśla Józef Kozyra, pierwsza część hymnu Benedictus (1, 68–75) mo-
gła być pierwotnie eschatologicznym psalmem hymnicznym judaizmu, któ-
rego używano w kręgach uczniów Jana Chrzciciela. Od nich mogły go przejąć 
wspólnoty chrześcijańskie, dodając część drugą – proroctwo (1, 76–79), uka-
zującą wypełnienie zapowiedzi mesjańskich w Jezusie Chrystusie. W pierwot-
nym Kościele z powodu wzmianek o Janie Chrzcicielu powiązano ten hymn 
z Zachariaszem jako pieśń śpiewaną przy narodzinach jego syna (por. Łk 1, 64), 
zaś Łukasz przejął go do swej Ewangelii7. 

Nie ma jednoznacznej opinii egzegetów na temat historii powstania 
i autorstwa kantyku Zachariasza8. W każdym razie nikt już nie podtrzymu-
je tradycyjnego poglądu, że został on skomponowany przez samego kapłana9.  
Po odrzuceniu tego poglądu pojawiała się teoria, że Benedictus jest w całości 
dziełem ewangelisty Łukasza. Kolejna przypisuje autorstwo hymnu nie kon-
kretnej osobie, lecz pierwotnej gminie chrześcijańskiej; miał zostać napisa-
ny po hebrajsku lub aramejsku i używany w liturgii. Łukasz skorzystał z tego 
tekstu, przetłumaczył go na język grecki i włączył do swojej Ewangelii. Jesz-
cze inni autorzy przyjmują bardziej złożony proces powstania hymnu. Dwie 

6 J. Kozyra, Chrystologiczne hymny i kantyki Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 298.
7 Tamże, s. 299; tenże, Modlitwy maryjne w Nowym Testamencie, „Scriptura Sacra” 7 (2003). 
8 A. Suski, Dyskusja nad genezą „Benedictus” (Łk 1, 68–79), „Studia Pelplińskie” 7 (1979), s. 319–328.
9 „Hymn nie jest stenogramem słów Zachariasza, ale został ułożony później i podobnie jak »Magni-

ficat« nawiązuje do wielu tekstów Starego Testamentu”; Biblia Poznańska, Poznań 1987, s. 153.
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części utworu pochodzą z dwóch różnych środowisk wyznaniowych. Część 
pierwsza jest żydowskim hymnem eschatologicznym, druga zaś może pocho-
dzić od jakiegoś redaktora chrześcijańskiego wywodzącego się z otoczenia św. 
Pawła lub Jana Chrzciciela. Ostatecznym redaktorem hymnu mógł być sam 
Łukasz. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną – pisze Franciszek Mickiewicz 
– „że Ewangelista Łukasz przejął ten utwór z liturgicznej tradycji Kościoła 
pierwotnego i włączył do swego opowiadania po nieznacznych przeróbkach 
redakcyjnych”10.

2. Błogosławieństwo/błogosławienie. Analiza semantyczna terminów

Na oznaczenie czynności błogosławienia Nowy Testament używa greckie-
go czasownika eulogein (eu-logein: mowić o kimś dobrze), który w LXX ma 
sens religijny i oznacza „wychwalać, wielbić Boga”. Z kolei rzeczownik eulo-
gia (w grece klasycznej „pochwała”) w LXX oznacza błogosławieństwo wypo-
wiadane przez Boga lub człowieka. Przymiotnik odsłowny eulogetos oznacza 
„(niech będzie) wychwalany, uwielbiony”. Bóg jest godzien tytułu eulogetos, 
ponieważ sam stale obdarza swój lud błogosławieństwem. On jest źródłem 
i dawcą wszystkich łask, jakie niesie ze sobą błogosławieństwo. Zachariasz 
w dniu narodzin Jana Chrzciciela wypowiada słowa: „Błogosławiony (euloge-
tos) Pan, Bóg Izraela” (Łk 1, 68). Wychwalanie dobroci Boga często łączy się 
z konkretnym czynem, w którym Bóg okazał swą dobroć wobec ludzi. „Bo 
wybawił nas, wyrwał nas spośród płonącego żaru ognia, bo łaskawy jest, bo 
na wieki Jego łaskawość” (Dn 3, 88b–89), bo „napełnił nas wszelkim błogo-
sławieństwem duchowym (Ef 1, 3), bo „przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1, 3).

Z kolei imiesłów eulogemenos oznacza „chwalebny, błogosławiony”. „Bło-
gosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo 
ojca naszego Dawida, które przychodzi” (Mk 11, 9). Poza zacytowanym tu 
Markiem określenia eulogemenos używają też pozostali synoptycy (Mt 21, 9; 
Łk 19, 38; zob. też Mt 23, 39; Ps 118, 25). Chrystus jako Bóg zasługuje na tytuł 
„błogosławionego”: „Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus 
według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki” (Rz 
9, 5). Wyraźnie do Boga tytuł eulogemenos odnosi również Stary Testament: 

10 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11. Wstęp. Przekład z oryginału. 
Komentarz, Częstochowa 2011, s. 140. Zdecydowanie broni Zachariaszowego autorstwa kantyku 
E. Dąbrowski: „Czy naprawdę ten kapłan jerozolimski, jakim był Zachariasz, którego całe życie 
upływało wśród modlitw i psalmów, miał mniej danych do jego kompozycji niż ktokolwiek inny, 
z dala od świątyni i ołtarza żyjący?”; E. Dąbrowski, Benedictus, w: Podręczna encyklopedia biblijna, 
t. I, Poznań 1960, s. 155.

„Błogosławiona (eulogete) jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy 
wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony (eulogemenos) Pan, 
Bóg” (Jdt 13, 18).

Nie tylko Bóg i nie tylko Chrystus, ale również niektórzy ludzie, szczegól-
nie związani z Bogiem, są pozdrawiani tym tytułem. W ten właśnie sposób 
Elżbieta pozdrowiła Matkę Jezusa: „Błogosławiona (eulogemene) jesteś mię-
dzy niewiastami i błogosławiony (eulogemenos) jest owoc Twojego łona” (Łk 
1, 43). Obok rozbudowanych form błogosławieństw w Nowym Testamencie 
występują również krótkie, jednozdaniowe formuły, szczególnie u św. Paw-
ła. Opisując grzeszność pogan (Rz 1, 18–26), stwierdza on, że czczą zwierzę-
ta, zamiast służyć Stwórcy, „który jest błogosławiony na wieki” (Rz 1, 25b). 
W 2 Kor 11, 31 Apostoł wzywa Boga na świadka: „Bóg i ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię”.

Błogosławieństwo można rozumieć dwojako: w znaczeniu czynności, za 
pomocą której człowiek wychwala Boga i dziękuje Mu za różne dobrodziej-
stwa, albo w znaczeniu gatunku literackiego, którego treścią jest wychwala-
nie dobroci Boga czy też wzywanie Jego życzliwości. Błogosławieństwa często 
ułożone są w serie (Pwt 28, 1–14) i nieraz przeciwstawione przekleństwom 
(Pwt 28, 15–68)11. Treść błogosławieństw w Starym Testamencie odnosi się 
do wartości doczesnych (Pwt 28, 5–8), zaś w Nowym Testamencie mają one 
charakter religijny.

W Nowym Testamencie błogosławieństwo ma wymiar trynitarny. Jego źró-
dłem, dawcą i podmiotem jest Bóg Ojciec, a pośrednikiem – Jezus Chrystus; 
w Nim przyszło do nas Boże błogosławieństwo, a najistotniejszą jego treścią jest 
obietnica złożona Apostołom: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy 
zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka” (Łk 24, 39). 
„A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczeki-
wać obietnicy Ojca” (Dz 1, 4; 2, 3; Ef 1, 13). Tym darem jest Duch Święty: „Niech 
każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38; 10, 5; 11, 17)12. Ten 
trynitarny wymiar błogosławieństwa dobrze oddaje formuła: „Niech was bło-
gosławi Bóg wszechmogący, Ojciec [źródło, dawca, podmiot błogosławieństwa, 
którego udziela z ojcowskiej miłości] i Syn [pośrednik błogosławieństwa dzięki 
swej ofierze krzyżowej], i Duch Święty [treść, owoc błogosławieństwa, którym 
są dary, charyzmaty, owoce Ducha Świętego]”.

11 M. Filipiak, Znaczenie przekleństw w kodeksach prawnych Starego Testamentu, „Roczniki Teolo-
giczno-Kanoniczne” 15 (1968), nr 1, s. 47–59; tenże, Społeczno-prawne znaczenie złorzeczeń w Piś- 
mie świętym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1–2 (1968), s. 32–39.

12 J. Kudasiewicz, Poznawanie Boga Ojca, Kielce 2000, s. 506.
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Tym, który błogosławi, jest w Starym Testamencie najczęściej Bóg, dzięki 
czemu „Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem. 
Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, 
a nawet śpiewają (Ps 65, 13–14; zob. też Rdz 24, 35; Hi 1, 10). Bóg jest źródłem 
wszystkich dóbr, jakimi mogą się cieszyć ludzie i otaczająca ich przyroda.

Ewangelie synoptyczne zachowały obrazy błogosławiącego Jezusa: błogo-
sławi dzieci (Mk 10, 13–16; Mt 19, 13–1; Łk 18, 15–17), odmawia błogosła-
wieństwo przy rozmnożeniu chleba (Mt 14, 19; Mk 6, 41; Łk 9, 16), wypowiada 
je nad chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy (Mt 26, 26), błogosławi 
swoich uczniów przed swoim odejściem do Ojca (Łk 24, 50–51)13.

W rodzinie udzielanie błogosławień należy przede wszystkim do ojca; jest 
ono skuteczniejsze niż inne, podobnie jak skuteczne jest przekleństwo rzuco-
ne przez rodziców: „Czynem i słowem czcij swego ojca, aby spoczęło na to-
bie jego błogosławieństwo. Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy 
dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty” (Syr 3, 8–9). Bóg jest naj-
wyższą Doskonałością i znajduje się ponad wszelkimi błogosławieństwami, 
ale mimo to należy Go błogosławić: „Wstańcie! Błogosławcie Boga Naszego, 
Jahwe! Błogosławiony jesteś, Boże nasz, Jahwe, od wieku do wieku. Niech bę-
dzie błogosławione wspaniałe imię Twoje wyższe ponad wszelkie błogosła-
wieństwo i chwałę” (Ne 9, 5)14.

3. Analiza egzegetyczna

Hymn Zachariasza poprzedzony jest opisem nadania imienia15 nowo naro-
dzonemu dziecku – będzie się zwał Jan. Jednomyślność Zachariasza i Elżbiety 
w sprawie imienia, którego nikt w rodzie nie nosił („Nie ma przecież niko-
go w twoim rodzie, kto by nosił to imię” – 1, 61), zdziwiła ludzi goszczących 
w ich domu. Ich zdziwienie zmieniło się w zbożny lęk, kiedy Zachariasz od-
zyskał mowę i zaczął wysławiać Boga: „I natychmiast odzyskał mowę i wielbił 
Boga” (1, 64). Mieli poczucie, że są świadkami szczególnego działania Boże-

13 Według jednych egzegetów jest to błogosławieństwo kapłańskie, według innych znane w Starym 
Testamencie (Rdz 26, 3) i w judaizmie błogosławieństwo pożegnalne: „A kiedy ich błogosławił, 
rozstał się z nimi” (Łk 24, 51).

14 Zob. J. Guillet, Błogosławieństwo, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1973, 
s. 78–85; L. Stachowiak, Błogosławieństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, s. 682–683.

15 Imię w Biblii nie jest określeniem konwencjonalnym, lecz oznacza, kim jest osoba je nosząca, al-
bo określa rolę, jaką ona aktualnie odgrywa lub ma odegrać. Bóg, nadając w Rdz 1, 2–10 nazwy 
poszczególnym stworzeniom, określa ich istotę, byt, rolę, jaką mają do odegrania. Zob. M. Fili-
piak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej, Lublin 1979, s. 9–20. Zob. też A.M. Besnard, 
Le mystère du Nom, Paris 1962.

go, i wiele obiecywali sobie po dziecku, które przyszło na świat w tak niezwy-
kłych okolicznościach. 

Jego ojciec Zachariasz został
napełniony Duchem Świętym i prorokował (1, 67).

Ewangelista zaznacza, że Zachariasz, podobnie jak Elżbieta, mówił „napeł-
niony Duchem Świętym”. Właśnie na mocy Ducha Świętego Zachariasz od-
zyskał mowę. W innych tekstach Nowego Testamentu zaznacza się, że ci, na 
których zstąpił Duch Święty, „mówią językami i wielbią Boga” (Dz 10, 46) lub 
prorokują: „Potem Paweł położył na nich ręce i zstąpił na nich Duch Świę-
ty, mówili [różnymi] językami i prorokowali” (Dz 19, 6). Podobnie w Starym 
Testamencie dar Ducha Bożego uzdalniał obdarowane nim osoby do proro-
kowania i głoszenia wielkich dzieł Boga. „Ciebie też opanuje Duch Jahwe i bę-
dziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem” (1 Sm 10, 6; 
zob. też 1 Sm 10, 10; Lb 11, 24–29; 1 Sm 19, 20–24). Kantyk Zachariasza roz-
poczyna się właśnie ogłaszaniem wielkich dzieł Boga:

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo swój lud nawiedził i odkupił (1, 68).

W Starym Testamencie znajdujemy nakaz sławienia Boga słowami błogo-
sławieństw: „Będziesz błogosławił Pana Boga twego” (Pwt 8, 10). W zakoń-
czeniu niektórych psalmów błogosławi się Boga za udzielanie pomocy swemu 
ludowi („Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek” – Ps 41, 14; 
zob. też Ps 72, 18; 106, 48). Dawid wygłasza błogosławieństwa w różnych oko-
licznościach (1 Sm 25, 32; 1 Krl 1, 48), Salomon w czasie poświęcenia świą-
tyni („Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela…” – 1 Krl 8, 15; 2 Krn 6, 4). Kantyk 
Zachariasza zawiera dwa motywy błogosławienia Boga: pierwszym jest to, że 
Bóg „nawiedził” swój lud. W historii zbawienia Bóg często nawiedzał naród 
wybrany, udzielając mu szczególnych łask. Przykładami mogą być: wyprowa-
dzenie z Egiptu (Rdz 50, 24–25; Wj 3, 16 itd.), dar potomstwa dla niepłodnych 
Sary i Anny (Rdz 21, 1; 1 Sm 2, 21), dar chleba w dniach głodu (Rt 1, 6), oca-
lenie od wroga (Jdt 4, 15; Ps 80, 16; 106, 4). Błogosławiąc Boga za nawiedze-
nie Jego ludu, Zachariasz ma na myśli wszelkie nawiedzenia Boże, których 
naród wybrany doświadczył w swojej historii (sens uniwersalny), ale mieści 
się wśród nich także sytuacja życiowa Zachariasza i Elżbiety: bez Bożego „na-
wiedzenia” bezpłodna Elżbieta nie mogłaby urodzić syna. I to jest drugi mo-
tyw błogosławienia Boga. Ale to wydarzenie rodzinne (sens indywidualny) 
dokonało się również dla dobra całego ludu Bożego – podkreśla to drugi ter-
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min użyty w tym zdaniu: swój lud „odkupił” (hoti epóiesen lytrósin). „Odku-
picielem”, wybawcą jest Bóg, który wykupuje (wybawia) swój lud od śmierci  
(Hi 33, 28), naród wybrany „odkupił” z niewoli egipskiej (Wj 6, 6; 15, 13;  
Pwt 7, 8) i z niewoli babilońskiej (Iz 43, 1; 44, 22–23). Tak więc w obu czasow-
nikach: „nawiedził” i „odkupił” dominuje sens uniwersalny: chodzi o zbaw-
cze działania Boże, które dokonały się w historii zbawienia. W tym kontekście  
historycznym Zachariasz wymienia Dawida: 

I wzbudził nam róg [moc] zbawienia
w domu swojego sługi Dawida, 
jak zapowiedział od dawna 
ustami swych świętych proroków (1, 69–70).

Róg zbawienia, keras soterias (2 Sm 22, 3; Ps 18, 3), oznacza moc Bożą, 
która dokonuje zbawienia. W poezji żydowskiej róg symbolizuje bowiem siłę, 
moc, potęgę – potęgę zdolną dokonać dzieł niezwykłych. Ilustruje to wiele 
tekstów biblijnych. „Pan wyposaży swój lud w rogi z żelaza i kopyta ze spi-
żu, tak że zmiażdżysz ludy mnogie…” (Mi 4, 13). Sprawiedliwego obdarza Bóg 
rogiem, który jest wymownym dowodem Jego łaskawości (Ps 92, 11). Kto się 
boi Boga i postępuje zgodnie z Jego przykazaniami, „tego róg będzie widniał 
w pełni blasku” (Ps 112, 9). Kiedy Pan wywyższa róg swojego ludu (Ps 148, 14), 
tym samym odtrąca róg Moabu (Jr 48, 25), czyli niweczy jego potęgę: „I po-
łamie cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwych się wzniesie” (Ps 75, 11). 
W pieśni dziękczynnej po jednej ze zwycięskich bitew Bóg jest nazwany „ro-
giem ocalenia” (Ps 18, 3). Za szczególne znaki błogosławieństwa Bożego uwa-
żano metalowe rogi wystające z czterech stron ołtarza całopaleń oraz ołtarza 
kadzenia w Przybytku (Wj 27, 2; 30, 2). Kiedy ktoś ścigany skrył się w świątyni 
i tam uchwycił się rogów ołtarza, tym samym znalazł się pod opieką samego 
Boga i – jeśli nie dopuścił się morderstwa – był uratowany (1 Krl 1, 50–53)16.

Do tych tekstów i tej tradycji biblijnej nawiązuje Łukasz, mówiąc o rogu 
zbawienia. W ten sposób hymn Benedictus ogłasza wypełnienie się dawnych 
zapowiedzi prorockich i nadejście Mesjasza „z domu swojego sługi Dawida”. 
Punktem odniesienia w kantyku Zachariasza jest proroctwo z 2 Sm 7, 12–16, 
gdzie Natan zapowiada, że Bóg wzbudzi Dawidowi potomka, którego tron 
trwał będzie wiecznie. Echo tej obietnicy znajduje się w tekstach prorockich: 
Am 9, 11–15; Iz 7, 14–15; 9, 1–16; 11, 1–9; Mi 5, 1–4; Dn 7, 9–14. Prorocy 
ci, ze względu na wagę ich słów, w kantyku Zachariasza nazwani są „święty-
mi prorokami” (1, 70b). Hymn ogłasza, że wszystkie nadzieje ludu wybrane-
go wielokrotnie wyrażane w tekstach prorockich spełniają się, ponieważ Bóg 

16 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 201–203.

swój lud „nawiedził i odkupił” (1, 68b). „Usta świętych proroków” zapowiada-
ły, że Bóg da swemu ludowi: 

Wybawienie (zbawienie) od naszych wrogów
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą (1, 71). 

Termin „zbawienie” (sotería) użyty już w wierszu 1, 69 (róg zbawienia) 
ma wymiar eschatologiczny, ale realizacja zbawienia zaczyna się już w do-
czesności, w historii narodu wybranego. Historia ta naznaczona była łańcu-
chem tragicznych wydarzeń; Izrael doznawał przemocy i agresji tak ze strony 
sąsiednich ludów, jak i odległych mocarstw. Ale ostatecznie zawsze, gdy od-
pokutował odstępstwa od prawdziwej wiary, doświadczał za sprawą Jahwe 
wybawienia. „Zbawienie od naszych wrogów” okazało się już w Egipcie, gdy 
Jahwe „ocalił ich z ręki ciemiężcy i z ręki przeciwnika uwolnił. Wody pokry-
ły ich wrogów: ani jeden z nich nie pozostał” (Ps 106, 10–11). Autor hymnu 
Benedictus niewątpliwie nawiązuje także do wielu sytuacji w historii Izraela, 
w których Bóg wybawia go od katastrof – zgodnie z zapowiedziami proroków: 

Że okaże miłosierdzie naszym ojcom
i przypomni o swym świętym przymierzu, 
o przysiędze, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu – 
że nam użyczy tego, 
iż wybawieni z mocy wrogów będziemy Mu służyli bez lęku
w świętości i sprawiedliwości przed Jego obliczem
po wszystkie dni nasze (1, 72–75). 

Zachariasz, wdzięczny Bogu za dar dziecka, przypomina wielkie dzieła 
Boże z historii narodu wybranego: miłosierdzie okazane ojcom Izraela, za-
warte z nimi przymierze oraz przysięgę złożoną Abrahamowi. „Miłosierdzie 
– jak pisze Franciszek Mickiewicz – jest najgłębszą racją wejścia Boga w hi-
storię Izraela i ciągłego pochylania się nad nieszczęściami ludu”17. W mowie 
potocznej miłosierdzie utożsamia się ze współczuciem, litością i przebacze-
niem. Biblijne rozumienie „miłosierdzia” (rahamim, hesed – 1, 72a) wyraża 
pełną miłości czułość, opiekuńczość, a także wierność18. Obok miłości mi-
łosierdzie w Starym Testamencie „określa przede wszystkim przymiot Boga  
(Wj 22, 26; 34, 6), określa Jego stosunek do narodu wybranego, jak również do 
każdego pojedynczego człowieka” 19.

17 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, dz. cyt., s. 1.
18 Zob. J. Cambier, X. Léon-Dufour, Miłosierdzie, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 478–483.
19 H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1982, s. 104.
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Wyrazem Bożego miłosierdzia jest również przymierze (1, 72b), któ-
re w rzeczywistości historycznej było podstawą i motywem wypro wadzenia 
Izraela z Egiptu: „Wysłuchał ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu 
z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał na Izraelitów i ulitował się nad 
nimi” (Wj 2, 24–25). I wreszcie – kantyk Zachariasza nawiązuje do przysię-
gi złożonej Abrahamowi (1, 73), że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy 
na niebie oraz że stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów (Rdz 
22, 16–18; 26, 3–5; Hbr 6, 13; Dz 3, 25). Tak więc motywem zbawczych in-
terwencji Boga, jakie miały miejsce w całej historii Izraela, jest miłosierdzie, 
wierność świętemu przymierzu i przysięga, którą Bóg złożył Abrahamomi. Ta 
zbawcza interwencja jest jednak nieustanna, dzięki temu lud Boży, wyzwo-
lony spod władzy wrogów i obdarzony wolnością, będzie mógł „służyć Bogu 
bez lęku” (1, 74).

Znamienne, że autor hymnu Benedictus nie użył tu na oznaczenie służby 
czasownika doulein (służyć jako niewolnik; doulos – niewolnik), lecz latrēuein, 
który najczęściej oznacza służbę ofiarniczą, jaką cały lud sprawuje przed Bo-
giem, oddając Mu cześć, składając ofiary i dochowując wierności przymierzu 
(Wj 3, 18; 23, 25; Pwt 6, 13; 10, 12). W ten sposób czasownik ten wyraża myśl 
o ludzie kapłańskim uczestniczącym w liturgii „w świętości i sprawiedliwo-
ści” (en hosiōteti kai dikajosīne – 1, 75). Tak oto spełnia się dawna zapowiedź: 
„Wy będziecie Mi królestwem kapłanów oraz ludem świętym” (Wj 19, 6), któ-
ry służył będzie Bogu pokutą, doskonałością życia, głoszeniem dobrej nowiny 
o Mesjaszu i ofiarą składaną Bogu ze swego życia: „A zatem proszę was, bra-
cia, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wy-
raz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1–2; 1 Tm 2, 1–2; 1 P 2, 5.9).

Z wierszem 1, 76 zaczyna się druga część hymnu stanowiąca prorocze 
spojrzenie w przyszłości20. Oto Zachariasz zwraca się do Jana:

A ty, chłopcze, zostaniesz nazwany prorokiem Najwyższego, 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi (1, 76). 

Zachariasz, zwracając się do Jana Chrzciciela i nawiązując do Łk 1, 17 („Pój-
dzie on przed Nim w duchu i mocy Eliasza”), dokładniej określa jego misję: 
jako prorok Najwyższego przygotuje drogę Mesjasza. Słowa te, jak komen-
tuje Franciszek Mickiewicz21, stanowią kombinację przepowiedni Wj 23, 20;  
Ml 3, 1; Iz 40, 3. Według Wj 23, 20, Bóg kierował wędrówką swego ludu na pu-
styni za pośrednictwem swego posłańca: „Oto ja posyłam anioła przed tobą, 

20 Zob. Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii, red. Z. Kiernikowski, Gniezno 
1982, s. 207.

21 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, dz. cyt., s. 15.

aby cię doprowadził do miejsca, które ci wyznaczyłem”. W hymnie Zacha-
riasza Jan „pójdzie przed Panem przygotować Mu drogę”. Podobnie według 
Ml 3, 1, przed Panem przychodzącym do świątyni Bóg pośle swego posłań-
ca (mal כak, angelus): „Oto ja poślę mego posłańca, aby przygotował drogę 
przede Mną…” Z kolei Iz 40, 3 wzywa lud, by przygotował drogę dla Jahwe. 
Tekst ten stanowił zapowiedź wyprowadzenia Izraela z niewoli, a użyty w nim 
termin „Jahwe” (LXX: „Kyrios”) odnosi się do jedynego Boga. Jan otrzymał 
więc zadanie przygotowania drogi na przyjście Mesjasza niosącego ludziom 
zbawienie. Wyrażenie: „Drogi Pana” („przed Panem przygotować mu drogi” – 
1, 76b) w Starym Testamencie oznacza „drogi” Bożych przykazań, a w Dzie-
jach Apostolskich ma sens chrystologiczny – symbolizuje całe dzieło Jezusa 
i Jego uczniów (Dz 9, 2; 13, 10; 16, 17; 18, 25–26; 19, 23; 22, 4; 24, 14.22). Istot-
ne zadanie poprzednika Mesjasza będzie polegać na tym, 

by jego lud doprowadzić do poznania zbawienia, 
przez odpuszczenie mu grzechów (1, 77).

W pojęciu biblijnym „poznanie zbawienia” (gnōsis soterīas) nie ma wymiaru 
teoretycznego, czysto poznawczego: organem i miejscem poznania nie jest ro-
zum, lecz serce (Ps 49, 4; Jr 24, 7). Oznacza to, że „poznanie” odnosi się do sfery 
życiowej, do życiowego doświadczenia. Podobnie wyrażenie „Poznać Jahwe” 
(Jr 31, 34) oznacza uznanie Boga tym, kim jest – Panem Najwyższym, ale 
obejmuje równocześnie miłość, posłuszeństwo i bojaźń. Tak samo „poznać 
imię Boże” (Iz 52, 6) oznacza służyć Bogu i Go kochać. A zatem – „poznanie 
zbawienia” oznacza możliwość osiągnięcia go przez odpuszczenie grzechów. 
Podobnie „zbawienie” jest „rzeczywistością Bożego działania”, której człowiek 
doświadcza już w codziennym życiu; rzeczywistością duchową, która urze-
czywistnia się przez odpuszczenie grzechów, to jest wyzwolenie człowieka od 
największego zła, od którego sam nie jest w stanie się uwolnić, oraz przez 
udzielanie nadprzyrodzonego sposobu istnienia. Sprawca zbawienia zasługu-
je na tytuł Zbawiciela (Za 9, 9), bo zbawi ubogich uciśnionych (Ps 72, 4.13)22. 

Zbawcze dzieło Boga ma swe źródło w Jego miłosierdziu; zbawienia dostę-
pujemy bowiem

dzięki miłosiernej litości naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi Odrośl z wysoka23 (1, 78).

22 Zob. C. Lesqivit, P. Grelot, Zbawienie, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1117–1123.
23 Wiersz Łk 1, 78b K. Romaniuk tłumaczy następująco: „Przez nią to wejrzał na nas Ten, co wschodzi 

z wysoka”; Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia warszawsko-praska, Warszawa 1997, 
s. 1995.
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Wyrażenie: „Dzięki miłosiernej litości Boga” w oryginale dosłownie brzmi: 
„dzięki wnętrznościom litości Bożej”. Rzeczownik splancha (wnętrzności, 
łono matki) w wierszu 1, 78 oznacza wnętrze jako siedzibę uczuć. Dla podkre-
ślenia wielkości miłosierdzia Bożego, autor hymnu Benedictus do określenia 
„wnętrzności” dodał słowo eleos (litość, miłosierdzie). Połączenie tych dwóch 
wyrażeń w jedno oznacza, że świadczenie miłosierdzia wypływa z duchowej 
potrzeby okazywania dobroci, ze zobowiązania wynikającego z najgłębszej 
przyjaźni i miłości24. Tak pojęte miłosierdzie Boże objawi się w tym, że „na-
wiedzi nas Odrośl z wysoka”. Słowo „odrośl” (anatolē) oznacza „wschód”, ale 
w LXX w wielu miejscach jest ono równoznaczne z hebrajskim şemah, a ten 
z kolei oznacza coś, co wyrasta z ziemi, odrośl, która w Starym Testamencie 
jest symbolem Mesjasza25. „W tekście Jr 23, 5 czytamy: »Oto nadejdą dni – 
wyrocznia Jahwe – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl (anatole) sprawiedliwą. 
Będzie panować jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo 
i sprawiedliwość na ziemi«”26. Także w tekstach Za 3, 8 i 6, 12 Bóg zapewnia: 
„Ześlę sługę mego – Odrośl”. Przekaz teologiczny w 1, 78 jest zatem następu-
jący: w czasach ostatecznych nadejdzie Mesjasz – „nawiedzi nas”. Cel przyj-
ścia Mesjasza wyraźnie precyzuje ostatni wiersz hymnu:

Aby oświecić pogrążonych w ciemności i cieniu
i skierować kroki nasze na drogi pokoju (1, 79).

Dwa zasadnicze dobra, które ludzkości przyniesie Mesjasz, to światło i po-
kój. Hymn nawiązuje w ten sposób wyraźnie do zapowiedzi proroka Izajasza: 
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańca-
mi kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). Światło nie oznacza tu oczy-
wiście fizycznego światła, lecz jest symbolem zrozumienia podstawowych 
prawd o Bogu i człowieku, a to zrozumienie przyniesie Objawienie27. Ale za-
powiedź tak rozumianego światła prorok wyraźnie łączy z narodzinami Me-
sjasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany…” (Iz 9, 5–6; zob. 
też 42, 7; 52, 7; 60, 1–3). W świetle tej paraleli można powiedzieć, że orędzie 
hymnu Zachariasza 1, 79 ma wymiar uniwersalny. Mesjasz przyniesie Obja-
wienie wszystkim narodom. Narodowi wybranemu przyniesie nadto tak bar-
dzo przez niego upragniony pokój. Obietnica pokoju jest szczególnie bliska 
Izraelowi, który od zarania swych dziejów był nękany najazdami, wojnami, 
zależnością od obcych mocarstw. Nie dziw więc, że Psalmista prosi, by Izra-
24 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, dz. cyt., s. 155.
25 Zob. Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej, dz. cyt., s. 207.
26 M. Filipiak, „Odrośl” sprawiedliwa, w: Mesjanizm w Piśmie Świętym, red. M. Filipiak, S. Łach, Lu-

blin 1974, s. 273–286.
27 Zob. A. Feuillet, P. Grelot, Światło i ciemności, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 958–963.

elici modlili się o dar pokoju: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają 
pokoju także ci, którzy Cię miłują” (Ps 122, 6).

Hymn Zachariasza kończy się dwoma zdaniami streszczającymi dzieciń-
stwo i młodość Jana Chrzciciela:

Chłopiec zaś rósł i umacniał się duchowo.
Przebywał w miejscach pustynnych aż do czasu
wystąpienia przed Izraelem (1, 80).

Młodość Jana Chrzciciela, podobnie jak innych wielkich postaci Starego 
Testamentu (Rdz 21, 20–21; Sdz 13,,15), przebiegała w warunkach pustyn-
nych; niewątpliwie ten okres odegrał wielką rolę w rozwoju fizycznym i du-
chowej formacji proroka. Pustynia, z powodu niezwykle trudnych warunków 
życia, kształtuje odporność, tężyznę fizyczną i duchową, a także jest miejscem 
uprzywilejowanym z religijnego punktu widzenia: służy kontemplacji i modli-
tewnemu spotkaniu z Bogiem. Okaże się to w późniejszej działalności proroc-
kiej Jana Chrzciciela.

Odkrycie osiedla esseńczyków w Qumran nad Morzem Martwym stało się 
powodem wysunięcia hipotezy, że właśnie tam wychowywał się Jan Chrzci-
ciel. Okazuje się jednak, że nauczanie Jana i jego postępowanie w wielu punk-
tach różni się od tego, co o doktrynie Qumrańczyków wiemy z ich pism. Feliks 
Gryglewicz wysunął w swoim czasie hipotezę, że „tekst Łukasza o pobycie 
młodego Jana Chrzciciela na pustkowiu trzeba rozumieć w znaczeniu jego 
samotnego, ascetycznego trybu życia w zjednoczeniu z Bogiem. Bliższych 
szczegółów z tego okresu jego życia aż do publicznego wystąpienia nad Jorda-
nem dziś określić się nie da”28.

4. Główne wątki teologiczne hymnu Benedictus29

Hymn Zachariasza przepełniony jest radością i usiłuje – u wszystkich, którzy 
go recytują i będą recytować – wzbudzić radość i wdzięczność za wielkie dzie-
ła Boże. W części psalmicznej hymnu Zachariasz nazywa Boga tytułami Kyrios 
(Pan) i Theos (Bóg). Theos jest określeniem bóstwa jako najwyższej i najdoskonal-
szej Istoty, zaś Kyrios zwraca uwagę na to, że jest On władcą wszystkiego, szcze-
gólnie Izraela („Pan Bóg Izraela” – Kỹrios ho Theōs tou Israel). Jednak w wierszu  
1, 76 słowo Kyrios („Pójdziesz przed Panem” – Kyrio), jak to najczęściej u Łukasza, 
określa Jezusa jako postać boską.

28 F. Gryglewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, Poznań 1974, s. 101.
29 Tenże, Teologia hymnów Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa, Lublin 1975, s. 41–77.
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Bóg swój lud „nawiedził” i „odkupił” – nawiedzał go w całej jego historii (oka-
zując „miłosierdzie naszym ojcom” – 1, 72a), ale po długim okresie milczenia 
„wzbudził” z domu Dawida Mesjasza. Przez „wzbudzenie” Mesjasza Bóg zreali-
zował to, co od dawna przepowiadał „ustami swych świętych proroków” (1, 70b) 
– że wybawi swój lud z rąk nieprzyjaciół (1, 71.74).

W drugiej części hymnu, w proroctwie, do tytułów „Pan” i „Bóg” dochodzi 
nowy: „Najwyższy” (Hypsistos – 1, 76). W tekstach biblijnych ten tytuł był uży-
wany dla podkreślenia wielkości Boga Jahwe przewyższającej wszystkie inne po-
gańskie bóstwa. U Łukasza jednak nie ma tego porównania – „Najwyższy” ma 
uwydatnić Boga jako istotę poza- i ponadziemską. Określenie Jana Chrzciciela 
prorokiem Najwyższego (1, 76) nawiązuje do podobnego określenia Jezusa: „Syn 
Najwyższego” (Łk 1, 3). Tak więc Najwyższy w ujęciu Łukasza to Bóg, który obja-
wił się w osobie Jezusa, lub tylko Jezus Chrystus jako postać boska.

Mesjasz doprowadzi swój lud do „poznania zbawienia” (1, 77). Jego lud 
to nowy Izrael, nowy naród wybrany, złożony nie tylko z potomków Abraha-
ma, ale wywodzący się także z pogan. Im to właśnie Mesjasz, Jezus Chrystus, 
przyniesie możliwość odpuszczenia grzechów (1, 77); w ten sposób rozpro-
szy ciemności grzechu i tak będzie ich kierował na „drogi pokoju” (1, 79). Po-
kój w Biblii symbolizuje zespół wszystkich dóbr, których posiadanie uwalnia 
człowieka od wszelkich zagrożeń i czyni szczęśliwym.

Ks. Roman Krawczyk – ur. 1951, prof. nadzwyczajny na Wydziale 
Teologii UWM w Olsztynie; prof. zwyczajny w Instytucie Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach.

Summary

Song of Zechariah (Luke 1:68–79)

The Canticle of Zachary (Luke 1:68–79) is one of the most beautiful Chris-
tological hymns in the New Testament, next to the Magnificat. The hymn 
comprises two parts: a song (1:68–75) and a prophecy (1:78–79).

The paper presents an exegetical analysis of the Benedictus. Following the 
methodology of exegetical study, the author starts from elaborating on the lit-
erary structure of the Song of Zechariah and its authorship, and then makes 
a semantic analysis of the term “blessing”, which is the central theme in the 
relevant canticle. Next, the paper analyses the Benedictus exegetically and 
concludes with recapitulating the most important theological themes found 
in the subject hymn.





Ryszard Hajduk CSsR 
UWM – Olsztyn

Schwächen oder Stärken des heutigen 
Katholizismus?

Kritische Bemerkungen zu einer Kritik  
an der Kirche

Słowa kluczowe: Kościół, kryzys, socjologia, modernizacja, demokratyzacja, 
 tradycja
Keywords: Church, crisis, sociology, modernization, democratization, 
 tradition
Schlüsselwörter: Kirche, Krise, Soziologie, Modernisierung,   
 Demokratisierung, Tradition

Immer wieder versuchen die polnischen Massenmedien, das Verhalten und 
die Äußerungen der Geistlichen als gesellschaftsbedrohlich darzustellen. Von ei-
ner Krise in der Kirche ist aber heutzutage fast kaum die Rede. Es bedeutet be-
stimmt nicht, dass sich die katholische Kirche in Polen nicht mit ernsthaften 
Problemen auseinandersetzen muss. Ab und zu tauchen die Fragen auf, wie man 
die Jugendpastoral dem heutigen Zeitgeist entsprechend gestalten soll, was vom 
schulischen Religionsunterricht zu erwarten ist, wie man neue Priester- und Or-
densberufungen fördern muss oder wo der Platz für die Katechese der Erwachse-
nen in der Seelsorge ist. Man sieht darin aber keine Anzeichen der beschämenden 
Schwäche der Kirche oder ihres Niedergangs, sondern die Herausforderungen 
der Zeit, die zu einer intensiveren Reflexion über den Auftrag der Kirche und ihre 
angemessene Verwirklichung in der Gegenwart bewegen muss.

Etwas anders scheint es in Deutschland und in anderen westlichen Ländern 
zu sein, wo sowohl in der Presse, als auch in den soziologischen und theologi-
schen Publikationen das Thema der Krise in der Kirche öfters besprochen wird. 
Ein Beispiel dafür ist das Buch von Franz-Xaver Kaufmann „Kirchenkrise. Wie 
überlebt das Christentum?“ (Freiburg 2011), in dem die Ursachen bzw. Anzeichen 
der Krise aufgezählt und auch einige Postulate für ihre Überwindung formuliert 
wurden. Auf manche Thesen des Verfassers wird im folgenden Text näher einge-
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ist für alle Menschen offen; der Wert ihrer Sendung wird aber nicht daran ge-
messen, wie viel Leute sie aufgenommen hat und wie groß ihr Prestige in der 
Gesellschaft ist. Sie ist die Heilsgemeinschaft, die im Auftrag des Sohnes Got-
tes handelt und im Dienst an Gott und seinem Reich steht. Sie muss nicht an 
der ersten Stelle um ihre Popularität, die Zahl ihrer Mitglieder und die öffent-
liche Akzeptanz ihrer Entscheidungen bangen, sondern um ihre Treue zum 
Evangelium Christi, das immer auch das Evangelium vitae ist.

Im Lichte der katholischen Lehre scheint das Ausscheiden aus derarti-
ger Schwangerschaftsberatung sinnvoll zu sein, denn sie unterstützt die Kul-
tur des Todes. Sie funktioniert in einem System, das Töten der ungeborenen 
Menschen zulässt. Die Kirche darf ein solches System durch ihr institutio-
nelles Engagement nicht beglaubigen. Das Erste, was sie in diesem Fall tun 
soll, ist sich dafür einzusetzen, dass so ein krankes System und die etablieren-
den Gesetze abgeschafft werden. Natürlich ist es nicht vorrangig die Aufga-
be des Klerus, sondern der sich ihrer Verantwortung vor Menschen und vor 
Gott bewussten Laienchristen, die den höchsten Wert der Menschenwürde 
in der Welt bezeugen und ihn ihrem sozial-politischen Handeln zur Hauptre-
gel ihrer Entscheidungen machen. Die Hirten können dazu beitragen, indem 
sie die Menschen über die Würde einer jeden Person von der Empfängnis bis 
zum natürlichen Tod aufklären3. Statt die Kultur des Todes, die sich in einem 
die Abtreibung fördernden oder mindestens erlaubenden System ausdrückt, 
durch ihr Geld zu unterstützen, kann die Kirche mehr in die Formation der 
Gläubigen und in die Aufklärungsarbeit der Gesellschaft investieren. 

Der Ausstieg der Kirche aus derartigen sich möglicherweise tödlich für vie-
le Kinder endenden Schwangerschaftsberatung bedeutet jedoch nicht, dass 
ihr das Schicksal der Ungeborenen gleichgültig ist. Gerade in einer solchen 
Situation kann sie ihr christliches Profil als „Kontrastgesellschaft” zeigen, in 
der jedes menschliche Wesen bedingungslos geachtet und geschützt wird.  
So setzt die Kirche die Tradition der ersten Jünger Christi fort, die in der anti-
ken Welt voller Gewalt und Verachtung für die Schwachen – Sklaven, Kinder, 
Frauen und Alten – die Menschenfreundlichkeit Gottes verkündet und prak-
tiziert haben. Darum hat das Evangelium zuerst die kleinen und armen Men-
schen erreicht, die dann selbst zu Boten der christlichen Botschaft wurden4. 

Heute ist es nicht anders. Die Kirche kann nur überzeugend das Evange-
lium verkünden, wenn sie die Orthodoxie (dazu gehört auch das Evangelium 
vitae) in die Orthopraxis konsequent und unmissverständlich umsetzt. Das 

3 Vgl. Johannes Paul II, Enzyklika Evangelium vitae, Nr. 93.
4 Vgl. M. Barden Dowling, Clemency and Cruelty in the Roman World, Ann Arbor 2006, S. 16;  

K. Berger, Die Urchristen. Gründerjahre einer Weltreligion, München 2008, S. 294–295; A. Dulles, 
Evangelization for the Third Millennium, New York 2009, S. 96.

gangen, um sie kritisch zu betrachten. Dass es ein polnischer Theologe wagt, be-
deutet nicht, dass man sich in fremde Angelegenheiten frech einmischen will und 
eigenwillig das Recht zuschreibt, andere über ihre privaten Probleme zu belehren.  
Es ist eher ein bescheidener Versuch zu zeigen, wie manche Themen, die im 
Grunde genommen den ganzen Katholizismus betreffen, aus einem „fremden“, 
polnischen Blickwinkel reflektiert werden.

1. Probleme in und mit der Kirche

Die katholische Kirche stellt eine gesellschaftliche Wirklichkeit dar, de-
ren Entwicklung sich soziologisch nicht eindeutig bewerten lässt1. Die Wi-
dersprüche, die die Soziologie in ihrem Verhalten feststellt, sind vermutlich 
keine Folgen ihrer Sturheit, Rückständigkeit oder Unfähigkeit zu einer not-
wendigen Erneuerung, sondern sie hängen mit ihrer Herkunft und ihrem Ziel 
zusammen, die über das soziologisch Beobachtbare und Diagnosierbare hin-
aus geht. Wenn man vergisst, dass die Kirche zwar in der Welt ist, aber nicht 
aus der Welt kommt (vgl. Jn 17,14–16), können ihre gewissen Haltungen und 
Handlungen als unverständlich oder sogar falsch verstanden werden. Um ih-
ren Verhaltensmodus dem gesellschaftlichen Wandel gegenüber gut zu ver-
stehen, darf man ihn nicht nur einer soziologischen Kritik unterziehen. Man 
muss sich auch dazu auf die theologischen Kriterien berufen, die erst der 
kirchlichen Aktivität den echten Sinn geben.

1.1. „Kultur des Todes“ versus Evangelium vitae
In seinem Buch schreibt Franz-Xaver Kaufmann über „eine nachhaltige 

Beschädigung des römischen Ansehens in Deutschland“2, die durch die Hal-
tung des Apostolischen Stuhls gegenüber der Partizipation der Kirche am 
staatlichen System der Schwangerschaftsberatung erfolgt ist. Obwohl die 
Deutsche Bischofskonferenz und viele Katholiken die Präsenz der kirchlichen 
Beratungsstellen im ganzen System für angemessen gehalten haben, hat der 
Vatikan der Kirche verboten, daran mitzuwirken. Der Meinung einiger So-
ziologen nach führen solche Vorfälle zur Auflösung der engen Verbindungen 
zwischen Klerikerkirche und Kirchenvolk und letztendlich zur Entfremdung 
der Katholiken von der Kirche als Institution.

Wenn es so ist, muss man bedauern, dass die katholische Kirche ihren gu-
ten Ruf verliert und dass sich die Gläubigen von ihr distanzieren. Jedoch um 
diesen Prozess zu stoppen, darf man sich nicht „billiger verkaufen“. Die Kirche 
1 Vgl. K. Gabriel, Die Religion der Stunde? Anmerkungen zur Soziologie des gegenwärtigen Katholi-

zismus, „Theologisch-Praktische Quartalschrift“ 1 (2013), S. 16–19.
2 Vgl. F.-X. Kaufmann, Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum?, Freiburg 2011, S. 139.
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keine Priesterinnen eingesetzt hat, obwohl solche in den Religionen der Anti-
ke allgemein bekannt waren?

Die Kirche verkündet nicht die Gleichstellung der Geschlechter, sondern 
die Würde der menschlichen Person, die eine verantwortliche Freiheit besitzt 
und zur Heiligkeit berufen ist9. Sie erkennt damit die gleiche Würde der Frau-
en und Männer an, was aber mit der alten sozialistischen Parole „Frauen auf 
Traktoren!“ nichts zu tun hat. Gott hat den Menschen als Frau und Mann 
erschaffen. Die beiden Geschlechter haben die gleiche Würde, aber sie sind 
nicht gleich, sondern sie sollen sich in ihrem Leben und Wirken mit ihren be-
sonderen Eigenschaften gegenseitig ergänzen. Die Emanzipation, die heutzu-
tage so stark befürwortet ist, will die Tatsache der Geschlechtsunterschiede 
oft verneinen oder die Lebens- und Berufsaspirationen der Frauen und Män-
ner künstlich ausgleichen. Durch die in manchen Ländern eingeführte so ge-
nannte Frauenquote wird das schöne Geschlecht gezwungen, die Ebene ihrer 
menschlichen Entwicklung in der Politik wahrzunehmen. Damit wird das 
Parlament zu einem begehrten Ort der Selbstverwirklichung für Männer und 
Frauen; die Letzten aber haben wegen ihrem Geschlecht einen leichteren Weg 
ins Parlament, was im Grunde genommen zur Missachtung der sozialen Ge-
rechtigkeit auf Kosten der Männer führt (In der Nachkriegszeit handelten die 
polnischen Kommunisten nach dem gleichem Muster, indem sie den sich für 
Universitätsstudium bewerbenden Bauernkindern zusätzliche Punkte wegen 
ihrer ländlichen Herkunft zuschrieben). Übrigens kann man ruhig davon aus-
gehen, dass es den meisten Bürgern egal ist, wie viel Frauen und Männer im 
Parlament sitzen. Hauptsache, dass kluge Gesetze in ihm verabschiedet wer-
den, die dem Gemeinwohl dienen. 

Wenn man die Idee der Gleichstellung der Geschlechter an die kirchlichen 
Verhältnisse anwendet, erscheint die Kirche als eine Organisation, die – wie 
die politischen Institutionen – ein Raum der Selbstverwirklichung darstellt, 
in dem die Aspirationen der Einzelnen auf Geltung und Macht zufrieden-
gestellt werden. Das wahre Bild der Kirche, die dem dienenden, selbstlosen 
Herrn Jesus Christus nachfolgt, wird verdunkelt. Die Hierarchie, die nach der 
Lehre des II. Vatikanums an Gottes Stelle seinem Volk vorsteht und ihm in der 
Leitung dient10, wird zu einem privilegierten, völlig frei handelnden Macht-
gremium, dessen Mitglieder auf ihren beruflichen Erfolg und auf ein hohes 
Ansehen in der Gesellschaft stolz sein dürfen. Offensichtlich kann man nicht 
ausschließen, dass es unter den geweihten Männern reine Karrieristen gibt, 
die nur von hohen Ämtern träumen oder ihre priesterliche Funktion durch 

9 Vgl. Franziskus, Adhortation Evangelii Gaudium, Nr. 104.
10 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Konstitution Lumen Gentium, Nr. 20.

geschieht, wenn sie ihre eigenen, eindeutig auf den Schutz des ungeborenen 
Lebens ausgerichteten Schwangerschaftsberatungsstellen aufbaut und unter-
hält. Sie sollen durch Einrichtungen ergänzt werden, die den Eltern bei der 
Erziehung der Kleinkinder vielseitige Hilfe anbieten. Am wichtigsten ist aber 
ein durch die Christen und alle Menschen des guten Willens gestaltetes le-
bensfreundliches Milieu, in dem der Vorrang der Ethik vor der Technik, der 
Primat der Person über die Dinge und die Überordnung des Seins über das 
Haben beachtet werden5.

1.2. Emanzipation versus Promotion der Menschenwürde
Franz-Xaver Kaufmann betont, dass die Lehre über die Menschenrechte 

die Forderung nach Gleichberechtigung der Geschlechter verstärke. Sie bezie-
he sich auch auf die von Männern dominierte Klerikerkirche, die sich schwer 
tue, die Legitimität der bisherigen kirchlichen Ordnung angesichts der sich 
wandelnden Stellung der Frau in den modernen Gesellschaften glaubhaft zu 
verteidigen6. Dazu verbreiten sich noch Thesen, dass das Verbot der Frau-
enordination in den Anfängen der Kirche nur historisch bedingt gewesen sei 
und daher grundsätzlich mit der voranschreitenden Emanzipation für um-
stritten gehalten werde7.

Aus dem oben Gesagten muss man zuerst die unbestrittene Tatsache her-
vorheben, dass es im Urchristentum keine Christinnen gab, die zur Priester-
weihe zugelassen wurden. Das Lehramt der Kirche begründet dieses Faktum 
nicht soziologisch, sondern theologisch, denn es geht um das fleischgeworde-
ne Wort, den Sohn Gottes, d.h. Mann – Christus, den die in persona Chris-
ti wirkenden Priester vergegenwärtigen8. Mit dieser Entscheidung setzt die 
heutige Kirche sowohl das Handeln Christi, als auch die Praxis der Urchristen 
fort. Die These, die Frauenordination in den Frühzeiten der Kirche sei aus his-
torischen Gründen unmöglich gewesen, stellt die Vollmacht Christi in Frage, 
denn sie macht seine Lehre und Entscheidungen von den damaligen gesell-
schaftlichen Zuständen und kulturellen Bräuchen abhängig. Dieser Annah-
me widerspricht auch die Bereitschaft der Christen, diejenigen Elemente der 
heidnischen Tradition zu übernehmen, die mit dem christlichen Gedanken-
gut vereinbar waren, z.B. Sprachbegriffe, Methoden der religiösen Unterwei-
sung, liturgische Brauchtümer und Kleider. Wenn die Absenz der ordinierten 
Frauen unter der Christen nur soziologisch bzw. historisch bedingt ist, war-
um die Kirche den heidnischen Kulten nicht schlüssig nachgegangen ist und 

5 Vgl. Johannes Paul II, Enzyklika Redemptor hominis, Nr. 16.
6 Vgl. F.-X. Kaufmann, Kirchenkrise (s. Anm. 2), S. 138-139.
7 Vgl. ebd., S. 151.
8 Vgl. Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben Ordinatio Sacerdotalis, Nr. 2.
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Mitglieder fesselt und zum Handeln zwingt, was sie nicht akzeptieren kön-
nen oder wollen. Nur diejenigen, die sich bereit erklären, aus freiem und 
bewusstem Willen eine Aufgabe in der Kirche und im Sinne der Kirche zu 
übernehmen, werden dazu verpflichtet. Es genügt hier nur auf die Fragen, 
die man beim Spenden der Sakramente ihren Bewerbern stellt, hinzuweisen: 
„Willst du? Bist du bereit?“. Diese Fragen, die sich auf die menschliche Freiheit 
beziehen, erklingen auch bei der Taufe, die den Einritt in die kirchliche Heils-
gemeinschaft ermöglicht.

In unserer Zeit ist der Auftrag der katholischen Kirche und ihrer Gläubi-
gen, die Wahrheit Christi zu verkünden, von höchster Bedeutung. Unter dem 
Einfluss der postmodernistischen Philosophie verbreitet sich die Ansicht, 
dass es keine objektive Wahrheit gebe und dass jeder Mensch Recht habe das 
zu tun, was er subjektiv für richtig hält. Eine solche uneingeschränkte Frei-
heit macht jedoch die Menschen nicht glücklich. Sie sind immer unsicher, ob 
sie einen korrekten Entschluss gefasst haben und wissen nicht, welche Konse-
quenzen ihre Wahl haben wird; die Frage ist schwerwiegend vor allem dann, 
wenn es sich um große existentielle Probleme und Lebensentscheidungen 
handelt. Dazu kommt noch die Erfahrung, dass die unbegrenzte Freiheit den 
Menschen vor Zwängen und Manipulationen nicht schützen kann13. In einer 
solchen Situation suchen viele Menschen nach Halt und Sicherheit, dass sie 
aus ihrer Freiheit einen guten Gebrauch machen. Ihnen kommt die Kirche 
zur Hilfe, wenn sie nicht eine Kultur des freien, sondern des verantwortlichen 
Wortes pflegt, das die befreiende Wahrheit Gottes offenbart.

2. Ursachen der Unzufriedenheit mit der Kirche

Sowohl in Deutschland, aber auch in Polen lässt sich aus einigen Veröffent-
lichungen eine manchmal sehr hohe Unzufriedenheit mit der Kirche heraus-
spüren. Die Kirche sei so unmodern in ihren Strukturen und Ansichten, dass 
sie sogar mit Jesus Christus nicht mehr Schritt halten könne, ganz zu schweigen 
von den heutigen Menschen und gegenwärtigen hochentwickelten Gesellschaf-
ten14. Alles scheint vollkommener zu werden: sozial-politische Gefüge gewinnen 
eine übernationale Dimension (z.B. wachsende Einheit unter den europäischen 
Völkern), die Menschenrechte reichen bis zur Gleichstellung der Geschlechter 
(bzw. bis zur Überwindung von allen Geschlechtsunterschieden), technische 

13 Vgl. Z. Baumann, Płynna nowoczesność [Eng. Liquid Modernity], Kraków 2006, S. 27; M. Miczyń-
ska-Kowalska, Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym [Die Sozialisation in der postmoder-
nen Gesellschaft], Lublin 2012, S. 78.

14 Vgl. M. Gretkowska, Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? [Wie mit dem Kind über Gott sprechen?], 
„W Drodze” 11 (2006), S. 72.

ihr arrogantes, die Menschen verachtende Verhalten missbrauchen. Die Zu-
lassung der Frauen zur priesterlichen Ordination würde jedoch allein die 
Machtsucht und Wichtigtuerei in der Kirche bestimmt nicht beseitigen. Die 
Lösung besteht nicht in der Gleichstellung der Geschlechter oder in der Ein-
führung der Paritäten, sondern in der Verwandlung der Herzen. 

1.3. Kultur des freien Wortes versus christlicher Wahrheitsanspruch
In seinem Buch bemängelt Franz-Xaver Kaufmann die Kultur des frei-

en Wortes in der Kirche11. Aus seinen Äußerungen folgt die Ansicht, dass 
die Gläubigen durch die Gehorsamsforderung seitens der Hierarchie unter-
drückt werden. Man kann sich denken, dass es vor allem um Geistliche und 
Theologen geht, die verpflichtet sind, in ihrer Predigt- oder Lehrpraxis dem 
Wahrheitsanspruch der Kirche gerecht zu werden und nicht ihre privaten 
Meinungen zu vermitteln. 

Die christliche Freiheit ist etwas anderes als eine theoretisch unbegrenzte 
Möglichkeit, alles zu tun oder das zu wählen, was man gerade will. Im Chris-
tentum ist die Freiheit ein Mittel, das den Menschen seine Vollkommenheit 
erreichen und damit auch das wahre Glück erfahren lässt. Sie ist eine Mög-
lichkeit der klugen Wahl12. Die Klugheit kommt aus der Anerkennung der 
objektiven Wahrheit. Die Freiheit, die dem Menschen zu einer gesunden Ent-
wicklung verhilft, braucht die Unterstützung durch die Wahrheit, deren Quel-
le Gott selbst ist.

Zu einer so verstandenen Freiheit, die mit der göttlichen Wahrheit eng 
verbunden ist (vgl. Jn 8,32), erzieht die Kirche ihre Mitglieder. Von Anfang 
an verkündet sie der Welt die göttliche Wahrheit, um die Menschen zur vol-
len Freiheit in Christus zu führen. Die Wahrheit verlangt Gehorsam und ver-
pflichtet zur Treue. Darum ist die Kirche kein Hyde Park und sind ihre Hirten 
und Lehrer keine „freien Künstler“, die ihre eigenen Meinungen und Eindrü-
cke im Namen der Kirche vermitteln. Sie haben sich nicht selber zu Predigern 
des Evangeliums ernannt, sondern sie wurden von der Kirche beauftragt, das 
befreiende Wort Gottes allen Menschen zu verkünden. 

Der Gehorsam der göttlichen Wahrheit und der sie von den Anfängen des 
Christentums schützenden Kirche gegenüber steht nicht im Widerspruch 
zur personalen Freiheit. Die Kirche ist keine totalitäre Organisation, die ihre 

11 Vgl. F.-X. Kaufmann, Kirchenkrise (s. Anm. 2), S. 150.
12 Vgl. G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga [Eng. The Cube 

and the Cathedral. Europe, America, and Politics without God], Warszawa 2005, S. 92–94; R. Haj- 
duk, Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów współczes- 
nych [Pastoralapologetik. Die seelsorgliche Antwort der Kirche auf die Herausforderungen der Ge-
genwart], Kraków 2009, S. 86–87.
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In der Tat aber ist die Tradition keine nutzlose schwere Last der Vergangen-
heit, denn sie kann sich auf die Gegenwart befreiend auswirken, indem sie die 
Sicht der Wirklichkeit reinigt und schärft. Wer kann die Tradition zu einer Quelle 
der Weisheit und Inspiration verwandeln, der ist imstande, auf die Herausforde-
rungen der Gegenwart angemessen zu reagieren. Dann gibt es nichts „progressi-
ver“ als „konservativ sein“ im besten Sinne des Wortes18. Im Fall der katholischen 
Kirche bedeutet das, dass sie gerade wegen ihrer Treue der orthodoxen christli-
chen Lehre auf den Ursprung der Werte, abendländischen Kultur, vieler bis heu-
te geltenden Gesetze und ethischen Normen hinweist19. So verwirklicht sie den 
von Christus bekommenen Auftrag, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu 
sein (vgl. Mt 5,13–16).

Hinter der Forderung der Modernisierung der Kirche verbirgt sich ein ge-
wisses Streben nach Perfektion, die jedoch auf Erden weder in der weltlichen 
Ordnung noch in der Kirche zu erreichen ist. Keines der gesellschaftlichen 
und politischen Systeme ist imstande zu garantieren, dass sein Vollzug alle 
Lebensnöte der Menschen lösen und ein irdisches Paradies bzw. Reich Got-
tes bauen kann. Auch die Kirche ist mit dem Paradies nicht gleichzusetzen. 
Sie ist auch kein Reich Gottes, weil sie auf es hingeordnet ist20. Ihre Aufgabe 
besteht darin, die Wirklichkeit des Reiches Gottes keimhaft und zeichenhaft 
darzustellen und dessen Werkzeug zu sein. Darum bemüht sich die Kirche, 
zuerst das Reich Gottes zu suchen, d.h. sie erwartet den Vollzug der Got-
tesherrschaft, strebt aktiv nach ihrer Verwirklichung und kündigt ihr Kom-
men in Fülle am Jüngsten Tag an. Sie bleibt aber immer eine Gemeinschaft 
von schwachen und sündigen Menschen, die mit Gott verbunden primär sich 
selbst und dann auch die ganze Kirche im Geist des Evangeliums erneuern 
wollen.

Die Kirche, weil sie auch eine menschliche Wirklichkeit darstellt, ist kei-
ne communitas perfecta. Sie ist auf dem Weg zur Vollkommenheit – das gan-
ze Volk Gottes und seine Mitglieder pilgern zur himmlischen Herrlichkeit, 
in der sie erst vollendet werden21. Die horizontale communio fidelium (Ge-
meinschaft unter den Gläubigen), die dank der communio divina (Beziehung 
der Christen zu Gott) möglich wird, entwickelt sich nach dem Vorbild der 
communio Trinitatis, der die Menschen nie vollkommen nachahmen können.  

herezje [Gegenwärtige Häresien], Olsztyn 2009, S. 105–125.
18 Vgl. K. Koch, Zwischenrufe. Plädoyer für ein unzeitgemäßes Christentum, Freiburg i B. 1987, S. 8.
19 Vgl. B. Reichert, Der Glaube in einer pluralen Welt. Zur gesellschaftlichen und politischen Wirksam-

keit des Christlichen, „Entschluss“ 2 (1999), S. 26; R. Hertz, Das christliche Menschenbild in Politik 
und Politikwissenschaft, in: H. Zehetmair, Politik aus christlicher Verantwortung, Wiesbaden 2007, 
S. 96–109.

20 Vgl. Johannes Paul II, Enzyklika Redemptoris Missio, Nr. 18.
21 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Konstitution Lumen Gentium, Nr. 48.

Errungenschaften eröffnen neue Lebensperspektiven (z.B. in der Medizin oder 
Massenkommunikation), usw. Nur die Kirche macht den Eindruck, sich mit ih-
rer veralteten, für viele Zeitgenossen „exotischen“ Traditionspflege und Lebens-
form unberührbar zufriedenzustellen. Sie wolle sich nicht reformieren und lerne 
nicht von den jüngsten Entwicklungen der heutigen Zivilisation, um die aktuellen 
gesellschaftlichen und politischen Standards in ihrem Leben und Wirken in die 
Praxis umzusetzen und als Institution dadurch zeitgemäßer zu werden. Solche 
Überzeugungen lösen auch bei manchen Katholiken ein Unbehagen aus, das sich 
in eine scharfe, oftmals übertriebene Kritik der Kirche verwandelt.

Die Unzufriedenheit mit der Kirche entsteht dann, wenn man sie mit ande-
ren, „modernen“ Organisationen vergleicht. Angesichts des gesellschaftlichen 
Fortschritts, der durch die Befreiung der Menschen von alten, sie unterdrücken-
den Strukturen gekennzeichnet ist, scheint die katholische Kirche rückständig zu 
sein. Dieses sich auf die Kirche beziehende Rückständigkeitsgefühlsyndrom er-
innert an die seit Jahren fortgesetzte Verfolgungsjagd der Polen auf den „dyna-
mischen, innovativen und fortgeschrittenen Westen“, die aus der Überzeugung 
herauswächst, jedes Unheil in der Geschichte des polnischen Volkes sei eine Kon-
sequenz seiner Rückständigkeit15. Dahinter verbirgt sich auch ein Unglaube an 
den eigenen Wert und an die eigene Möglichkeit, anderen europäischen Ländern 
etwas Kostbares und Begehrenswertes anbieten zu können. 

Mit einem gleichen Phänomen haben wir auch auf der Beziehungsebene man-
cher Katholiken (und auch Nichtchristen) zur Kirche zu tun. In vielen Publikati-
onen und in der öffentlichen Diskussion wird die Kirche in Europa zum Sinnbild 
eines kranken Konservatismus, der der wahren menschlichen Entwicklung im 
Wege stehe. Nach dieser Auffassung habe die Kirche in der modernen Welt das 
Hauptziel, mit ihrer rückständigen Lehre das Erreichen der Heilsfülle durch die 
Menschen auf Erden zu verhindern.

In einer solchen Ansicht spiegelt sich ein der postmodernistischen Postula-
te, die Geschichte als unbrauchbar zu erklären und sich mit allen Kräften der 
Zukunft zu neigen16. Die großen Metaerzählungen – darunter auch das Christen-
tum, die in der Vergangenheit versuchten der menschlichen Existenz Sinn zu ge-
ben, haben die Menschheit enttäuscht. Infolgedessen müsse sich die Kirche von 
ihren „alten Wahrheiten“ lösen, um die bisherigen Anhänger nicht zu verlieren 
und vielleicht sogar neue zu gewinnen17. 
15 Vgl. Z. Krasnodębski, Także Polacy już się budzą [Auch Polen wachen auf], „Sieci” 21 (2013), 

S. 64–65.
16 Vgl. B. Hałaczek, Postmodernizm rejestracją współczesności [Der Postmodernismus als eine 

Aufzeichnung der Gegenwart], „Studia Philosophiae Christianae” 2 (1999), S. 71.
17 Vgl. M. Albus, Kirche nach dem Infarkt. Von der Zukunft der Religion, Gütersloh 2007, S. 68–69; 

R. Hajduk, Z powodu swego konserwatyzmu Kościół oddala się od współczesnych ludzi? [Entfernt sich 
die Kirche wegen ihrem Konservatismus von den gegenwärtigen Menschen?], in: ders., Współczesne 
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sellschaft dargestellt wird, sondern als eine organisch gestaltete, mystische 
Gemeinschaft25. 

Für die Theologie bedeutet eine solche Verstehensweise der Kirche einen 
ekklesiologischen Rückschritt. Das vor dem II. Vatikanum dominierende Bild 
der Kirche als societas perfecta kommt hier wieder zur Geltung. Diesmal aber 
ist es nicht die Kirche, die sich überwiegend auf ihre institutionellen Außen-
seite und die juridischen Strukturen konzentriert, sondern die Öffentlichkeit 
und Soziologie, die ihre Innenseite – die communio cum Deo hominibusque, 
d.h. das Herz der Kirche und der Heilsgeschichte, meistens außer acht lässt26. 
Wenn man die strukturelle Entwicklung der kirchlichen Gnadengemeinschaft 
und ihr pastorales Handeln zu soziologischen Prozessen herabsetzt, entsteht 
ein einseitiges, verstelltes und konsequenterweise falsches Bild der Kirche. 

Die Reduktion der kirchlichen Wirklichkeit zum Rang von einer soziolo-
gischen Größe scheint noch einen Grund zu haben. Es betrifft vor allem jene 
(Katholiken), die um das Prestige der Kirche in der Gesellschaft authentisch 
besorgt sind. Sie treiben eine oft scharfe Kritik an der Kirche mit der positiven 
Intention, sie in der pluralistischen Gesellschaft den anderen religiösen Grup-
pierungen „konkurrenzfähig“ zu machen. Sie übersehen aber häufig dabei, 
dass die „Attraktivität“ der Kirche nicht darin besteht, dass sie sich in ihrem 
Leben und Wirken den weltlichen Regeln und der aktuellen Mode angleicht. 

Klare Beweise dafür liefert die Geschichte des Christentums. Von Anfang 
an sind sich die Christen dessen bewusst gewesen, was sie von der Welt unter-
scheidet und dass die Orthodoxie – die Treue der unverfälschten christlichen 
Überlieferung unabdingbar ist, um die Heiden durch Wort und Tat zum Heil 
in Christus zu führen. Das Urchristentum hat seine Anziehungskraft nicht 
dadurch gewonnen, dass sich die ersten Jünger Christi in ihrem Leben und 
Handeln von den heidnischen Kulturen inspirieren haben lassen, sondern 
dass sie ein heiliges Leben und ethisches Verhalten gepflegt haben und bereit 
gewesen sind, ihren Glauben an Christus öffentlich und unerschrocken – not-
falls auch mit dem eigenen Tode – zu bezeugen27.

Dem Beispiel der Urchristen folgend scheint es heute für die Entwicklung 
der Kirche und damit für alle Katholiken entscheidend zu sein, mehr Treue zur 
Wahrheit Christi und mehr Engagement im öffentlichen Leben zu zeigen. Statt 
die Strukturen und kirchliche Gesetze revolutionieren zu wollen, ist es daher bes-
ser, die Veränderung der Kirche mit der Einzelseelsorge zu beginnen und zwar im 

25 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, New York 1987, S. 43.
26 Vgl. C.Th.M. van Vliet, Communio sacramentalis. Das Kirchenverständnis von Yves Congar – gene-

tisch und systematisch betrachtet, Mainz 1995, S. 278.
27 Vgl. E.G. Hinson, The Evangelization of the Roman Empire. Identity and Adaptability, Macon 1981, 

S. 49.

Sie bleibt immer ein unverwirklichtes Ideal, das aber die Getauften stets her-
ausfordert und zu einer nie endenden Metanoia anspornt. 

Auf die Kirche als ein dynamischer, sich vollziehender Organismus trifft 
das, was die Kirchenväter wie Irenäus und Klemens von Alexandrien über den 
durch Gott geschaffenen Menschen als imago et similitudo Dei besagt haben. 
Das erste Wort beschreibt den Stand der menschlichen Unreife und das zwei-
te beinhaltet die Möglichkeit sich auf die Vollkommenheit hin zu entwickeln, 
die in der Ebenbildlichkeit zu Gott besteht22. Imago ist statisch verstanden als 
„innere Ausstattung” der menschlichen Person, die mit Verstand und Freiheit 
von Gott beschenkt wurde. Similitudo weist auf die von einer gewissen Dyna-
mik gekennzeichnete Gabe Gottes hin, die den Menschen befähigt, sein Da-
sein durch moralisches, gerechtes Handeln perfekt zu machen. 

So ist es auch mit der Kirche, wenn Karl Rahner Recht hat, indem er sie 
wegen ihrer Fähigkeit zu einem fortwährenden Selbstvollzug mit der mensch-
lichen Person vergleicht23. Die Kirche stellt eine Wirklichkeit dar, die von An-
fang an eine innere Dynamik aufweist, wie sie sich im Lauf der Geschichte 
vollziehen lässt. Die Selbstverwirklichung ändert nichts an ihrer durch Jesus 
Christus gegebenen Verfassung, sondern sie durch ihr auf Gott und den Men-
schen hin orientiertes Handeln vervollkommt (similitudo). Als „die Ikone des 
dreifaltigen Gottes“24 hat sie ihren Verstand und Willen (imago), die sie er-
kennen lassen, was ihrer konstruktiven Entwicklung dient und was nicht, was 
zu ändern ist und was nicht, weil es dem Willen Gottes nicht entspricht, was 
dem Heil der Menschen dient und was nicht, obwohl es in der Welt sehr po-
pulär und hoch gelobt wird. 

Die Unzufriedenheit mit der Kirche wächst, wenn man versucht, sie ge-
genwärtigen (demokratischen) Einrichtungen gegenüberzustellen. Dann 
kann man schnell der Versuchung unterliegen, die Kirche als eine der vielen 
Organisationen zu verstehen, die in der gesellschaftlichen Abteilung „Religi-
on und Spiritualität“ ihre Angebote machen und verkaufen wollen. Derartige 
Soziologisierung der Wahrnehmung der kirchlichen Realität hat eine redukti-
onistische Tendenz, denn die Kirche wird einseitig als eine soziale Institution 
unter dem Aspekt ihrer strukturellen Anpassungsfähigkeit zu den modernen 
gesellschaftlichen Verhältnissen untersucht. Dabei geht das wahre Wesen der 
Kirche verloren, weil sie im Lichte der Bibel nie als eine Institution oder Ge-

22 Vgl. D. Robinson, Understanding the „Imago Dei”. The Thought of Barth, von Balthasar and Molt-
mann, Surrey 2011, S. 13–14.

23 Vgl. R. Zerfass, Volk Gottes unterwegs – die Vision des II. Vatikanum, in: Konferenz der Bayerischen 
Pastoraltheologen, Das Handeln der Kirche in der Welt von heute. Ein pastoraltheologischer Grundriss, 
München 1994, S. 29.

24 Vgl. Johannes Paul II, Enzyklika Ecclesia de Eucharistia, Nr. 50.
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aber überzeitlich. Sie können die Identität der Kirche festigen, indem sie an 
ihre pastorale Dienstfunktion gegenüber der Welt appellieren, aber sie ma-
chen ihr Wesen nicht aus. 

Die Kirche bringt ihr Wesen im Kontakt mit der Wirklichkeit ans Licht. 
Sie erkennt sich in ihrem Wirken wieder, indem sie ihr bereits vorhande-
nes Selbstbewusstsein von ihrer Heilssendung in der Welt vertieft. Auf die-
se Weise verstärkt sich ihre Identität31. In dieser Perspektive sind Ansichten 
und Wünsche der heutigen Menschen ihr Hintergrund im Sinne von einem 
Milieu, in dem sich die Kirche durch ihr Heilshandeln selbst vollzieht und 
zum Vorschein kommt.

Die Basis der kirchlichen Identität ist ihre Identifikation mit Christus32, 
die durch eine lebendige Beziehung zu Ihm möglich ist. Die Zeichen der 
Zeit, die in den Ereignissen, menschlichen Bedürfnissen und Wünschen zu 
erkennen sind, „definieren“ den pastoralen Charakter des Verhältnisses der 
Kirche zur Welt. Sie lösen die kirchliche Dynamik aus, indem sie den mys-
tischen Leib Christi zu einem sinnvollen und durchreflektierten Handeln 
bewegen, das seinem Wesen entspricht. Die Kirche berücksichtigt in ihrem 
Handeln die Zeichen der Zeit als „wahre Zeichen der Gegenwart oder der 
Absicht Gottes“, um das zu werden, was sie ist, d.h. um ihr von Christus her 
gestaltetes Dasein zu verwirklichen33. In der seelsorglichen Reaktion auf die 
Zeichen der Zeit kommt die Identität der Kirche im Sinne von agere sequi-
tur esse zum Ausdruck. 

Aufgrund ihrer göttlichen Herkunft und ihrer von Gott ein auf allemal ge-
gebenen Konstitution ist die Kirche nicht von der sich prozessartig gestal-
tenden Außenwelt her „herstellbar“. Diese Auffassung findet in der Art der 
Promulgation der Dokumente des II. Vatikanums ihren Widerhall. Zuerst ar-
beiteten die Konzilsväter nicht an der Beziehung der Kirche zur Welt, um ihre 
Identität daraus zu gewinnen (Gaudium et Spes), sondern sie beschäftigten 
sich mit der Wahrheit über die Kirche, um ihr Wesen mit allem, was dazu ge-
hört – Modelle, Struktur, Sendung, Heilsmittel usw., im vollen Glanz darzu-
stellen (Lumen Gentium)34. Die Identität der Kirche basiert nicht primär auf 
der sich epochal und nicht selten auch räumlich voneinander unterscheiden-
den Zeichen der Zeit, sondern auf einer lebendigen Beziehung der Kirche zu 

31 Vgl. M. Cogiel, Wychowanie przez katechezę szkolną w dobie transformacji [Erziehung durch die 
schulische Katechese in der Zeit der Transformation], „Ateneum Kapłańskie” 1 (1999), S. 42.

32 Vgl. J. Ratzinger, Identifikation mit der Kirche, in: ders., K. Lehmann, Mit der Kirche leben, Freiburg 
i. B. 1977, S. 35.

33 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, Nr. 11; E. Lyons, Part-
nership in Parish. A Vision for Parish Life, Mission and Ministry, Dublin 1987, S. 97. 

34 Vgl. S. Schloesser, Against Forgetting. Memory, History, Vatican II, in: D.G. Schultenover, Vatican 
II. Did Anything Happen?, New York 2007, S. 105–107.

Sinne des von der Mutter Theresa aus Kalkutta stammenden Spruches, die auf die 
Frage „Was soll sich in der Kirche ändern?“ geantwortet hat: „Ich und du“. Nicht 
eine Pastoral der unendlichen Umstrukturierung der kirchlichen Institutionen 
vorantreiben, sondern die Sorge um die spirituelle Entwicklung und die evange-
liumsmäßige Haltung der Christen intensivieren! Dieses Postulat hängt mit den 
Schlussfolgerungen einer in Polen neulich durchgeführten soziologischen Studie 
zusammen, die die katholische Kirche zum Nachdenken darüber aufruft, ob man 
pastoral verantwortlich handelt, wenn die Modernisierung der Strukturen und 
Dienstleistung an die Gesellschaft bevorzugt werden und auf Kosten der „religiö-
sen Kommunikation“ kommen28. 

Das Unbehagen an der Kirche entsteht auch nicht selten im Zusammen-
hang mit der heutigen Tendenz, den Sinn der kirchlichen Existenz in der 
Welt auf ihr soziales Engagement einzuschränken. Wie man es bereits in der 
Epoche der Aufklärung behauptet hat, solle sich die Kirche auf die externen 
gesellschaftlichen Herausforderungen konzentrieren und ihre Aufmerk-
samkeit den Menschen in Not schenken. In den Vordergrund tritt dann die 
Nützlichkeit der Kirche für die Gesellschaft, d.h. ihre Fähigkeit die Sozial-
moral zu festigen und ihr karitatives Engagement für das materielle und spi-
rituelle Wohl der Menschen29. Man versucht dann das Wesen der Kirche 
von außen her zu bestimmen und den Wert ihrer aktiven Präsenz in der ir-
dischen Wirklichkeit nach ihrer Zweckdienlichkeit zu messen. Man glaubt, 
dass sie ihre Identität nur durch ihr Handeln gewinnen könne, indem sie 
sich an die Erwartungen der Menschen anpasse. Die Unzufriedenheit ent-
steht in der Gesellschaft, wenn die Kirche sich weigert, ihre pastorale Tätig-
keit auf ein sozial orientiertes Handeln zu begrenzen und ihrem Wesen nach 
das Evangelium öffentlich verkündet. 

Die Grundlage jedes Handelns ist die Identität des Subjektes, das sich ver-
wirklicht, indem es seinem Wesen nach in den sich verändernden Umstän-
den dynamisch wird. Eine klare, im Glauben der Generationen verwurzelte 
Identität ermöglicht den Christen, in einen offenen, fruchtbaren Dialog mit 
anderen Menschen einzutreten30. Menschliche Auffassungen und Hoffnun-
gen gehören nicht zum Wesen der Kirche. Sie fordern die Kirche im jeweili-
gen Zeitraum neu heraus. Sie sind epochal bedingt. Das Wesen der Kirche ist 

28 Vgl. E. Firlit, Modernizacja struktur Kościoła katolickiego w Polsce [Modernisierung der Strukturen 
der katholischen Kirche in Polen], in: ders., M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel,  
D. Pollack, Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem [Zwischen der Säkularisierung und 
religiöser Belebung], Kraków 2012, S. 228.

29 Vgl. Benedikt XVI, Enzyklika Veritas in Caritate, Nr. 11; J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989–
1999 [Die Kirche in den Zeiten der Freiheit 1989-1999], Kraków 1999, S. 339; C. Murphy-O’Connor, 
The Church in Europe, in: ders., Faith in Europe. The Cardinal’s Lectures, London 2005, S. 83–84.

30 Vgl. Franziskus, Adhortation Evangelii Gaudium, Nr. 251.
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Streszczenie

Słabe czy mocne strony dzisiejszego katolicyzmu? 
Uwagi krytyczne do krytyki Kościoła 

W Niemczech i innych krajach zachodnich często pojawia się w publikac-
jach temat kryzysu w Kościele katolickim. Przykładem tego typu publikacji 
jest książka Franza-Xavera Kaufmanna Kirchenkrise. Wie überlebt das Chris-
tentum? („Kryzys Kościoła. Jak przetrwa chrześcijaństwo?”), w której zapre-
zentowane zostały przyczyny i oznaki kryzysu w Kościele, a także sugestie 
dotyczące jego przezwyciężenia. Z krytyki Kościoła, dla której punktem wyjś-
cia są zmiany zachodzące w życiu społecznym, wynika konieczność jego mo-
dernizacji. Z tego względu pojawiają się postulaty demokratyzacji struktur 
kościelnych, rezygnacji ze zbytniego przywiązania do tradycji, dopasowania 
się do oczekiwań społecznych i sprowadzenia jego roli w świecie do działalnoś-
ci charytatywnej. Kościół jednak musi pozostać zawsze wierny Chrystusowi, 
który jest podstawą jego tożsamości. Nie wolno mu przejmować niczego, co 
sprzeciwia się Chrystusowej prawdzie. Kościół zachowuje swoją tożsamość 
i wypełnia swoją misję w świecie, gdy postępuje zgodnie z Pawłową zasadą: 
„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5, 21).

Ryszard Hajduk CSsR – święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. 
W latach 1992–1995 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy), uzyskując doktorat z teo-
logii pastoralnej, a habilitację w 2001 roku na UKSW w Warszawie. Wy-
kładowca homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie, wykładowca 
na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Katolic- 
kim w Cochabambie (Boliwia). Od 2010 roku pełni funkcję kierownika 
Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologii UWM.

Christus und der Sorge um eine treue Erfüllung seines Auftrags, allen Völkern 
das Reich Gottes zu verkünden35.

* * *

Die oben formulierten Bemerkungen sind nicht soziologiefeindlich zu ver-
stehen. Es geht nur um die Gefahr einer reduktionistischen Auffassung der 
Kirche, die durch ihre bedingungslose Gleichstellung mit anderen gesellschaft-
lichen Institutionen entsteht. Es ist wie mit einem Diätetiker, der ein vielver-
sprechendes Rezept gesunder Ernährung erfunden hat. Er glaubt, dass die 
Menschen dank seiner Anwendung ein krankheitsfreies Leben führen können. 
Das heißt aber nicht, dass jeder Sportler angesichts seiner spezifischen Lebens-
verhältnisse und –ziele es sorglos anwenden darf. Ohne seine individuellen Be-
dingungen zu berücksichtigen kann ihm eine solche „Wunderdiät“ Schaden 
anrichten und seine sportliche Entwicklung beeinträchtigen. 

Darum ist die Kirche von Anfang an darauf bedacht, um nicht alles zu 
akzeptieren und zu assimilieren, was in einer Epoche oder Kultur als mo-
dern und gut propagiert wird. Die Kirche kann ihre wahre Identität bewah-
ren und ihr entsprechend ihre göttliche Sendung in der Welt erfüllen, wenn 
sie das Paulusprinzip befolgt: „Prüft alles, das Gute behaltet!“ (1 Thess 5,21). 
Sie darf sich nicht dieser Welt angleichen, sondern sie muss im Lichte der 
Wahrheit Christi prüfen und erkennen, was Gott gefällt, was gut und voll-
kommen ist (vgl. Röm 12,2). Darum ist es für das Leben und Handeln der 
Kirche wertvoller, die gesellschaftlichen Prozesse und Verhältnisse der theo-
logischen Analyse zu unterziehen, als infolge der soziologisch feststellbaren 
Veränderungen in der gegenwärtigen Wirklichkeit die kirchlichen Strukturen 
und ihren Handlungsstil an die moderne Welt kritiklos anzupassen. Wer sich 
von irgendwelchen temporären Neuigkeiten unkritisch anstecken lässt, setzt 
sich einer Niederlage und Enttäuschung aus; denn „wer den Zeitgeist heiratet, 
kann sehr schnell Witwer werden“.

35 Vgl. K. Armbruster, Von der Krise zur Chance. Wege einer erfolgreichen Gemeindepastoral, Freiburg  
i. B. 1999, S. 51–52.
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Wierzący wezwani są do głoszenia prawdy Ewangelii na współczesnych 
„areopagach”. Pierwszym wyzwaniem jest dla nich świat środków masowego 
przekazu. Należy „nie tylko używać środków komunikacji masowej do szerze-
nia orędzia ewangelicznego i Magisterium Kościoła, lecz także by sposób gło-
szenia Ewangelii uwzględniał specyfikę współczesnego języka, nowe techniki 
oraz psychologię komunikacji”1. W taki sposób rodzi się szansa na kształto-
wanie kultury poprzez media.

Zarówno treść, jak i formę ewangelizacji należy dostosować do mental-
ności człowieka współczesnego, który ukształtowany jest przez media. Jeżeli 
chodzi o treść, w przepowiadaniu należy zaakcentować najbardziej aktualne 
aspekty Ewangelii i dokonać ich adaptacji do współczesności. Nie może ona 
mieć cech synkretyzmu czy też przyjąć formy zwykłego przystosowania orę-
dzia do zastanych warunków społecznych. Ewangelizacja ma się dokonywać 
poprzez położenie akcentu na kształtowanie historiozbawczego spojrzenia 
człowieka na własne życie, które jest pojmowane jako realizacja zbawczego 
planu Boga. Takie głoszenie skutkuje wielką ilością informacji, co powoduje 
zamęt i odchodzenie od prawdziwych wartości. 

1 R. Hajduk, Wierni świeccy w ewangelizacji kultury. Zasady i pola działania, „Studia Elbląskie” 2012, 
nr 13, s. 237.
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1. Społeczeństwo informacyjne

Mass media są stałym składnikiem środowiska, w którym człowiek dzi-
siejszy żyje i się rozwija. Istnieje fenomen „społeczeństwa informacyjne-
go”, rozumianego jako społeczeństwo, w którym informacja stanowi czynnik 
kształtujący strukturę społeczną. Środki masowego przekazu są dla wielu 
głównym narzędziem informacji i formacji, przewodnikiem i natchnieniem 
w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Nowe pokolenia 
wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass media (RMi 37)2.

Obecnie przez media rozumie się zarówno media masowe (pojęcie uży-
wane tradycyjnie dla określenia prasy, radia, telewizji oraz filmu), media tele-
komunikacyjne (telefon, Internet) oraz multimedia (nośniki danych, wszelkie 
odmiany wideo, rzeczywistość wirtualna). To one – jako swoista całość tech-
nologii, instytucji, przekazów – tworzą mediasferę społeczną człowieka na 
wszystkich etapach jego rozwoju3.

Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo medialne, w którym domi-
nującą cechą kontaktów społecznych nie jest bezpośredniość, ale zapośredni-
czenie przez media4. 

2. Miejsce środków masowego przekazu w życiu społecznym 

We współczesnym społeczeństwie pluralistycznym mass media stały się 
czymś nieodzownym. Mają one zdolność budowania opinii publicznej, od 
doboru informacji zależy bowiem istnienie konkretnych treści w społeczeń-
stwie. Kształtują one nowy rodzaj kultury, nową wizję świata i kosmosu, nową 
wrażliwość człowieka, sposób myślenia i postrzegania świata. Co nie pojawi 
się w środkach masowego przekazu, nie istnieje w opinii publicznej. Nieraz 
za informację uznaje się hipotezy, zamiast faktów podaje się interpretacje zja-
wisk, a treści poddane zostają sądom wartościującym. W takiej sytuacji może 
dojść do ukształtowania w umysłach odbiorców mętnego, a nawet fałszywego 
obrazu rzeczywistości. 

Mass media służą także lepszemu poznaniu się ludzi i ich wzajemnemu 
zbliżeniu. Za ich pomocą można uczynić ludzi bardziej wolnymi (szeroki do-
stęp do edukacji, dóbr kultury). W programach radiowych i telewizyjnych 

2 Tenże, Ewangelia na forum świata, Kraków 2013, s. 178.
3 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów, ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, 

s. 181.
4 Por. tamże, s. 183–184; zob. S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.

silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (dostęp: 
15 maja 2014).

oraz w doniesieniach prasowych i internetowych można dostrzec zwiercia-
dlane odbicie sytuacji, w jakiej znajduje się społeczeństwo. Nowoczesne tech-
nologie komunikowania stały się nowym wyzwaniem dla Kościoła5. 

3. Człowiek ponowoczesny

Sytuacja współczesnego adresata słowa Bożego w znacznym stopniu wy-
nika z tego, że żyje on w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę 
ponowoczesności (postmodernizmu). Znamienne dla społeczeństwa pono-
woczesnego są:

1) błyskawiczne przemiany w podstawowych sferach życia człowieka – to, 
co jeszcze wczoraj wydawało się nowe i zaskakujące, dzisiaj staje się już prze-
brzmiałe i zostaje zastąpione przez coś innego; odnosi się to zwłaszcza do 
zmian obyczajowych, społecznych i politycznych;

2) skrajny relatywizm, czyli sposób myślenia, w którym wszystko jest 
względne. Modne jest obecnie relatywizowanie wszystkiego: kryteriów zdro-
wia fizycznego (np. traktowanie bezpłodności jako przejawu zdrowia re-
produkcyjnego, a  antykoncepcji jako leku!), zdrowia psychicznego, norm 
moralnych, a nawet godności osoby ludzkiej;

3) nowy sposób rozumienia i funkcjonowania struktur społecznych: ro-
dziny, szkoły, zakładu pracy, instytucji kulturowych i politycznych; wiąże się 
to z industrializacją, urbanizacją, migracją, a także z błyskawicznym rozwo-
jem komunikacji masowej i szerokim dostępem do informacji. Skutkiem tych 
procesów jest radykalna zmiana w sposobie życia i budowania więzi między-
ludzkich. To z kolei prowadzi do radykalnych przemian w strukturze potrzeb 
materialnych i psychospołecznych, a także w hierarchii wartości;

4) ambiwalentna postawa wobec myślenia. Następuje błyskawiczny roz-
wój nauki i techniki, a z drugiej strony coraz więcej ludzi traci zdolność do ra-
cjonalnego myślenia w odniesieniu do własnego postępowania; promowany 
jest kult rozumu i związane z tym twierdzenie, że dzięki ludzkiemu geniuszo-
wi będzie możliwe modyfikowanie ludzkiej natury oraz eliminowanie biedy, 
chorób czy dyskryminacji;

5) skrajny indywidualizm, który wynika z przyznania jednostce warto-
ści absolutnej i uznania jej za jedyne kryterium odniesienia i oceny. W tej 
perspektywie celem człowieka jest zgromadzenie jak największej ilości dóbr 
materialnych wszelkimi możliwymi metodami. W konsekwencji człowiek po-
5 Por. A. Baczyński, Ewangelizacja, media i reklama, w: Kerygmat – informacja i inicjacja. Nowość 

a ciekawość nowości, „Anamnesis” 1 (2001), nr 24, Sandomierz 2010, s. 63; Synod Biskupów, XIII 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Line-
amenta, Watykan 2011, nr 6.
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nowoczesny koncentruje się na samym siebie. Jest niezdolny do solidarności 
społecznej, do życia we wspólnocie, do kontaktu z Bogiem. Staje się ofiarą 
sztucznych potrzeb. Wprawdzie pojawia się coraz więcej możliwości samo-
realizacji, ale wzrasta też niepokój i rosną osobiste problemy, co prowadzi do 
braku poczucia bezpieczeństwa6. Negatywne skutki indywidualizacji szczegó-
łowo przedstawiają socjologowie Ulrich Beck oraz Elisabeth Beck-Gersche-
im. Uważają oni, że wszystkie podstawowe dotychczas wartości, tworzące 
określone więzi, takie jak Bóg, natura, nauka, technika, moralność, miłość, 
małżeństwo, współczesne życie zamienia na tzw. ryzykowną wolność (preca-
rious freedom)7;

6) hedonizm – przyjemność staje się najważniejszym kryterium i celem 
postępowania. Hedonista myli przyjemność ze szczęściem. Szuka przyjemno-
ści osiągniętej łatwo, bez wysiłku, bez zobowiązań, bez respektowania norm 
moralnych;

7) ideologia liberalizmu. We współczesnym liberalizmie chodzi przede 
wszystkim o życie wolnością w jej negatywnym znaczeniu. Polega ona na tym, 
że człowiek jest normą dla samego siebie. Wolność jest ważniejsza niż czło-
wiek; wolność anarchiczna, bezmyślna, destrukcyjna – charakteryzuje się 
głównie uleganiem popędom i instynktom, czynieniem tego, co łatwiejsze, 
zamiast tego, co wartościowsze. To wolność oparta na iluzji, że możliwe jest 
społeczeństwo, w którym wszyscy mają prawa, ale nikt nie ma obowiązków. 
W tej perspektywie chrześcijaństwo wydaje się religią zbędnych nakazów i za-
kazów, a nie źródłem potrzebnych drogowskazów;

8) sekularyzacja8 – w tej perspektywie Bóg nie jest już człowiekowi po-
trzebny, a religijność nie jest traktowana jako klucz do lektury rzeczywistości;

6 Por. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, Wrocław–Warszawa–Kraków 
2001, s. 92 n.

7 Zob. U. Beck, E. Beck-Gerscheim, Individualization. Institutionalized individualism and its social 
and political consequences, London 2002.

8 Zarówno „sekularyzacja”, jak i „sekularyzm” są słowami bardzo bogatymi znaczeniowo, a przez 
to wygodnymi w użyciu, bo można je „rozciągać” w różnych kierunkach. Jednym ze źródeł wielo-
znaczności tych terminów, podobnie jak w przypadku innych, jest wielość kierunków filozoficznych 
i perspektyw badawczych, w których ramach są użyte. W przypadku „sekularyzacji” i „sekulary-
zmu” wynika ona ponadto z tego, że słowa te próbują m.in. wyrazić relację człowieka do tego, co 
nadprzyrodzone, a co bywa różnie przedstawiane. Słowa „sekularyzm” i „sekularyzacja” mają ko-
rzenie w starożytnej łacinie kościelnej, w trzech wyrażeniach: 1) saeculum, -i (wiek, stulecie; świat 
ziemski widzialny, przemijający; duch czasu, duch świata, świat jako pojęcie grzechu; poganie, 
pogaństwo; stan świecki); 2) saecularis, -e (stuletni; pogański, grzeszny; światowy, przemijający; 
świecki, żyjący w świecie); 3) saecularius (pogański). Sam termin „sekularyzacja” ma obecnie co 
najmniej sześć bliskoznacznych wyrażeń: sekularyzm, laicyzacja, świeckość (zeświecczenie), de-
sakralizacja oraz humanizm świecki. Por. P. Mazanka, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kultu-
rze europejskiej, Warszawa 2003, s. 25–30.

9) nihilizm. Sytuacja, w której wszystko jest względne, generuje nihili-
styczne podejście do rzeczywistości. Człowiek nie ma pewnej wiedzy, nie wie, 
komu zaufać i na czym oprzeć swoje życie. Nic w jego życiu nie jest interesu-
jące, godne doświadczenia i wysiłku; przeszłość to jedynie puste wspomnie-
nie, a przyszłość nie ma znaczenia9;

10) zawężenie i zniekształcenie pragnień. Zawęża się i zniekształca wizję 
człowieka oraz  horyzonty jego życia; usiłuje wytwarzać sztuczne potrzeby, 
które służą interesom gospodarki, mody czy polityki. Zawężone czy zaburzo-
ne pragnienia prowadzą do uzależnień i nałogów, stąd człowiek ponowoczes- 
ny staje się symbolem człowieka uzależnionego: od alkoholu i narkotyków, od 
pieniędzy i władzy, od popędów i emocjonalnych przeżyć, od telewizji i Inter-
netu, od rzeczy i osób. W konsekwencji taka osoba ma niewielkie pragnienia 
i aspiracje;

11) indyferentyzm religijny – obojętność wobec Boga i religii oraz prze-
konanie, że nie ma większego znaczenia to, czy On istnieje czy nie. Dla czło-
wieka obojętnego religijnie Bóg umarł w tym sensie, że przestał być dla niego 
podstawowym punktem odniesienia, źródłem prawdy i miłości10.

4. Człowiek w społeczeństwie zinformatyzowanym

Dla Kościoła mass media są ważną płaszczyzną konfrontacji ze „znaka-
mi czasu”. Największa trudność dla przepowiadania dzisiaj jest niejako wpisa-
na w samą naturę cywilizacji mass mediów. Dla tejże cywilizacji bogactwem, 
a równocześnie najbardziej poszukiwanym towarem jest „wiadomość”. Każ-
dego dnia człowiek jest bombardowany przez wielką liczbę informacji, mnó-
stwo bodźców, słów i obrazów. Ten natłok powoduje stan przesycenia, dlatego 
też mówi się o saturacji informacyjnej11. Ta z kolei stwarza swoisty łańcuch 
następstw i, paradoksalnie, niesłychanemu bogactwu informacji towarzy-
szy często wielkie ubóstwo komunikacji (słowo nieuporządkowane, przy-
padkowe, człowiek czuje się wtłoczony w chaotyczny supermarket danych, 
ogłoszeń, wiadomości). Człowiek broni się więc przed „bombardowaniem” 
informacjami. Ten mechanizm obronny, do którego ucieka się on w cywiliza-
cji medialnej, ujawnia się jako postawa odcinania się i braku uwagi względem 
wszelkich wiadomości. 

Kościół jako odbiorca środków masowej komunikacji za ich pośrednic-
twem poznaje dzisiejszy język, współczesne formy wyrazu myśli i świeckie 
9 Por. M. Mirczyńska-Kowalska, Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Lublin 2012, s. 77.
10 Por. M. Dziewiecki, Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, „Kultura – Media – Teo-

logia” 1 (2010), nr 1, s. 48–53.
11 Saturacja – od łac. saturatio, nasycanie; saturare – napełniać, nasycać.
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rytuały, którymi posługują się ludzie w codziennym życiu, a także uczy się 
od mediów, jak przyciągnąć i przykuwać uwagę adresatów Ewangelii. W po-
słudze słowa musi unikać bycia agresywnym, ponieważ jego orędzie nie jest 
groźbą. Dobra Nowina ma charakter obietnicy, nie osacza odbiorcy, ponieważ 
jej siła oddziaływania idzie w parze z jego całkowitą dyspozycyjnością, otwar-
tością i zdolnością przyjmowania. I tak jak każde wydarzenie Bożego objawie-
nia dokonuje się poprzez szereg następujących po sobie „odsłonięć” i „ukryć”, 
tak przepowiadanie musi wykorzystywać grę świateł i cieni w porozumiewa-
niu się z tymi, którzy w wolności przyjmują i akceptują ślady Bożej obecności. 
Przesada w komunikacji niszczy drugiego i go unicestwia. Każda komunikacja 
powinna być stopniowa, rozważna, szanująca drugiego12.

5. Negatywne oddziaływania mass mediów 

Komunikacja medialna wiąże się z ryzykiem manipulowania odbiorca-
mi, tendencją do spektakularnych ujęć, podkreślania nowości, dążeniem do 
konformizmu i używania argumentów raczej uczuciowych aniżeli rozumo-
wych. Wszystko to może doprowadzić do fałszywej percepcji rzeczywistości 
i propagowania wartości niezgodnych z Ewangelią. Szczególną rolę w życiu 
ludzi odgrywa dzisiaj telewizja, która kształtuje obraz społeczeństwa. Nie-
bezpieczeństwo jej powszechnego oddziaływania płynie z tego, że zasady, 
jakimi się ona rządzi, często są niezgodne z chrześcijańskimi normami mo-
ralnymi. Prawem telewizji jest materializm i zysk, a nie ewangeliczne war-
tości i postawy13.

W dzisiejszych czasach telewizja przejmuje funkcję Kościoła jako instancji 
kształtującej system wartości, nadającej kształt wierze, wyrażającej istotę kul-
tury. Telewizja wyposaża widzów w światopogląd, który nie tylko określa, co 
myślą, lecz także w jaki sposób to robią i kim są. Ludzie większą część swojego 
czasu poświęcający radiu lub telewizji częściej przebywają w świecie fikcji, niż 
we własnej rzeczywistości, co osłabia ich wolę i możliwości zaangażowania się 
w kształtowanie jej. Telewizja odbiera także ludziom wrażliwość na język ko-
ścielny, alienując ich od symboli, rytów, obrazów religijnych14. 

Telewizja w kontakcie z widzem likwiduje przestrzeń i czas. Proponuje lu-
dziom odpoczynek poprzez ucieczkę w świat fantazji. Ma zdolność tworzenia 
12 Por. J. Nowak, Przepowiadanie chrześcijańskie i wyzwania mass mediów, „Przegląd Homiletyczny” 

7 (2003), s. 182–183.
13 Por. R. Hajduk, Czynić prawdę. Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej, Olsztyn 2010, s. 133.
14 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Kształtowanie 

opinii publicznej, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7 (1986), nr 1, s. 28; tenże, Orędzie na XXVIII 
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru 
programów, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 15 (1994), nr 4, s. 7–9.

rzeczywistości wirtualnej, której gołym okiem nie można odróżnić od praw-
dziwej. Odbiorca nie musi nigdzie się udawać, aby być świadkiem czy widzem 
wydarzeń odległych w czasie lub przestrzeni. Telewizja, stwarzając wrażenie 
istnienia czegoś, czego nie ma, utrwala na swój sposób tezy postmodernistów 
twierdzących, że prawda obiektywna nie istnieje15.

Środki masowego przekazu często prezentują wzorce zachowań nie do po-
godzenia z chrześcijaństwem, gdyż poniżają ludzi i ich odczłowieczają. Styl pre-
zentowany przez media prowadzi do zubożenia i wulgaryzacji języka: „staje się 
on nachalny, by poprzez ekstremalne tony zatrzymać uwagę widza nie na tema-
cie, co przede wszystkim na audycji”. A zatem „miarą komunikacji staje się jej 
wartość rozrywkowa”16. Jak zauważa Ryszard Hajduk, „nawet serwisy informa-
cyjne mają często na celu już nie wzbogacenie wiedzy słuchaczy o istotne fakty, 
lecz zapewnienie im rozrywki poprzez pomieszanie wiadomości z elementami 
relaksującymi albo prezentowanie ich w mniej poważny sposób. Powstał w ten 
sposób tzw. infotainement (od ang. information – informacja i entertainment – 
rozrywka), w ten sposób nadawcy unikają posługiwania się trudnymi dla słu-
chaczy pojęciami oraz zapewniają takie tempo przekazu informacji, aby stały 
się one łatwo przyswajalne przez ich adresatów”17.

Środki masowego przekazu tworzą często nowe tradycje. Kierują one co-
dziennością, a za pomocą nowych, sztucznych ikon, symboli i mitów prezen-
tują społeczeństwu zabarwione egoizmem i materializmem sny o szczęściu. 
Fascynacja nimi ma swoje źródło nie w sferze poznawczej, lecz emocjonalnej. 
Jest ona zależna od tego, w jaki sposób współczesne komunikatory są w stanie 
wypowiedzieć lęki i pragnienia ludzi oraz przekazać im pociechę.

Mass media w wyrafinowany sposób budzą fałszywe poczucie wspólno-
ty. Kto ogląda telewizję, nie jest sam. Zbyt dużo informacji prowadzi też do 
dezinformacji, a prawda bardzo często ginie pośród rzeczy błahych. Ponad-
to wiadomości przykuwają uwagę najwyżej przez jeden dzień. Później są za-
stępowane kolejną porcją materiału informacyjnego. W taki sposób środki 
masowego przekazu kształtują podejście ludzi do wszystkich problemów ży-
ciowych. W efekcie nawet to, co dotyczy wymiaru religijnego, wydaje się mieć 
znaczenie tylko czasowe – ulotnej chwili.

Każdego dnia współczesny człowiek bombardowany jest tysiącami reklam 
i informacji. Komunikacja medialna jest coraz szybsza. W świecie, w którym 
komunikaty się na siebie nakładają, istotne kwestie mogą łatwo utonąć w po-

15 Por. A. Baczyński, Telewizja jako narzędzie ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła 
w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robak, Sandomierz 2011, s. 349.

16 E. Garhammer, B. Spielberg, „Niewidzialne postacie na ambonie”. Konteksty głoszącego słowo Boże, 
„Przegląd Homiletyczny” 7 (2003), s. 12.

17 R. Hajduk, Ewangelia na forum świata, dz. cyt., s. 184.
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wodzi informacji (tzw. attention crash). Człowiek nie wie, co jest istotne, na 
co powinien zwrócić uwagę. Wszystkie sprawy są dla niego jednakowo ważne. 
Gęste od komunikatów środowisko masowego przekazu nie sprzyja wnikli-
wemu, rozumnemu przetwarzaniu treści komunikatu18. Równocześnie re-
spektuje bardzo rygorystycznie wymiary czasu i przestrzeni.

Ewangelizatorzy (kaznodzieje, katecheci) powinni przemyśleć wymiar 
„czasu i przestrzeni” w przepowiadaniu, ponieważ współczesny słuchacz jest 
bezlitosny wobec tych, którzy tego nie respektują. W grę wchodzi tu jesz-
cze inny, fundamentalny w przekazie Ewangelii problem, a mianowicie umie-
jętność zadecydowania, co powiedzieć, a czego nie, ponieważ nie wszystko 
może i musi być powiedziane19.

Środki masowego przekazu stawiają przede wszystkim na rozrywkę. Mass 
media tworzą technologię poruszeń w myśleniu i wzruszeń w odczuwaniu na 
wszystkich poziomach. Z tej perspektywy należy w przepowiadaniu zwrócić 
uwagę na dramaturgię w homilii, która jako fundament ma tekst w najwyż-
szym stopniu dramatyczny i skuteczny – Biblię (współcześnie ta świadomość 
się zagubiła)20.

6. Mass media jako wyzwanie dla przekazu Dobrej Nowiny

Ewangelizatorom mass media dostarczają materiału do refleksji, któ-
rej owocami mogą dzielić się z wiernymi, przemawiając do nich z ambo-
ny. Wszystko, co w życiu ludzi jest przedmiotem zainteresowania Kościoła, 
znajduje odzwierciedlenie w środkach masowego przekazu. W proklama-
cji Ewangelii nie można unikać konfrontacji z poglądami, które są sprzeczne 
z chrześcijańskim spojrzeniem na rzeczywistość. 

Odnosząc się w przepowiadaniu Ewangelii do treści medialnych, nie na-
leży ich traktować tylko „przedmiotowo”, jako budzące zaciekawienie nowin-
ki, które pozwolą głosicielowi Dobrej Nowiny przyciągnąć uwagę słuchaczy, 
dzięki czemu będzie mógł im później przekazać właściwe orędzie. Jest to bo-
wiem na ogół bardzo poważny materiał, w  którym znajdują wyraz auten-
tyczne marzenia, lęki i pragnienia wielu współczesnych ludzi. Ci zaś zawsze 
zasługują na szacunek i nigdy nie wolno ich samych oraz ich potrzeb trakto-
wać instrumentalnie, redukując do „pretekstu” dla wygłoszenia ewangelicz-
nego orędzia. 

Ważne, by ewangelizatorzy orientowali się, które z programów telewizyj-
nych i radiowych cieszą się w społeczeństwie szczególną popularnością. Ko-
18 Tamże, s. 185.
19 Por. J. Nowak, Przepowiadanie chrześcijańskie i wyzwania mass mediów, dz. cyt., s. 186.
20 Por. tamże, s. 183–184.

rzystając odpowiedzialnie z mass mediów, głosiciele Ewangelii przekonują się, 
w jaki sposób współczesna kultura analizuje i poddaje dyskusji najistotniej-
sze kwestie egzystencjalne, z czym kojarzą się współczesnym takie wyrażenia 
czy zwroty, których znaczenie wydaje się nam oczywiste (np. kocham cię, je-
stem szczęśliwy), a jednak przez odbiorcę mogą być interpretowane w zupeł-
nie inny sposób. 

W wielu audycjach radiowych i telewizyjnych (zwłaszcza w filmach fabu-
larnych) poruszane są problemy teologiczne (miłość, śmierć, wina i przeba-
czenie, uzależnienie i wyzwolenie, sukces i porażka). Należy odwoływać się do 
„świeckich” interpretacji najważniejszych spraw ludzkich, aby uwolnić się od 
utartych schematów i monotematyczności w wypowiedziach na tematy reli-
gijne. Należy używać przenośni, języka obrazowego, odkrywać piękno sym-
boli biblijnych. Warto skorzystać z lekcji stosowania metafor, jakiej udziela 
Pismo Święte21, ponieważ „podstawową formą głoszenia Słowa Bożego jest 
narracja. Środki masowego przekazu mogą wspierać ewangelizację dzięki 
obecnym w nich obrazom i opowiadaniom. Ewangelizator, sięgając po nowe 
alegorie i historie, dokonuje aktualizacji przekazów biblijnych”22.

W dzisiejszych czasach, gdy telewizja stała się „rzeczywistym światem”, 
przed głosicielami Ewangelii pojawia się wyzwanie, by docenić wartość obrazu. 
Nie oznacza to oczywiście podważenia wartości słowa. Obraz i słowo potrze-
bują siebie nawzajem. Współczesne głoszenie Ewangelii musi je zintegrować23.

Proklamacja Ewangelii nie jest jedynie dziełem samego jej głosiciela. Cho-
dzi o to, by pozwolić słuchaczowi dokonać dopowiedzenia, zareagować oraz 
dopełnić konkretnym czynem to, co zostało powiedziane. Słowa Ewangelii, 
które mówca przekazuje słuchaczom, domagają się egzystencjalnej interpre-
tacji, przy czym dokonuje jej nie tylko głosiciel Dobrej Nowiny, ale także jej 
odbiorca. Jeśli ewangelizator nie traktuje poważnie swoich słuchaczy oraz 
lekceważy ich wewnętrzne nastawienia i opory, wzmacnia ich sprzeciw wo-
bec Ewangelii i prowokuje do „wyłączenia się” ze słuchania go.

Przepowiadanie Ewangelii nie może zostać zredukowane do ukazywa-
nia szczęścia i miłości w życiu ludzkim. Głosiciel Dobrej Nowiny, który chce 
przyciągnąć uwagę słuchaczy, nie może pomijać ich trudności i egzystencjal-
nych zagrożeń. Wszelkie uproszczenia w ukazywaniu rzeczywistości uczynią 
proklamację słowa Bożego mało relewantną, na wzór wielu audycji telewi-
zyjnych, które proponują wyłącznie rozrywkę, w oderwaniu od prawdziwych 

21 Zob. Jan Paweł II, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Kino nośni-
kiem kultury i wartości, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 16 (1995), nr 5, s. 5.

22 R. Hajduk, Ewangelia na forum świata, dz. cyt., s. 192.
23 Zob. A. Baczyński, Ewangelizacja, media i reklama, dz. cyt., s. 66; S. Dyk, Nowa ewangelizacja. Kon-

kretne wezwanie, dz. cyt., s. 259.
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ludzkich problemów. W takim duchu realizowany przekaz wiary skupiać się 
będzie na przystępnej, lekkiej formie, zgodnie z przekonaniem, że słuchacze 
przyjmują tylko to, co ma atrakcyjną postać i nie zmusza ich do głębszej re-
fleksji. Wówczas Ewangelia przypominać będzie telewizyjną „operę mydlaną”, 
a jej proklamowanie zatraci swój specyficzny charakter komunikacji wyraźnie 
różniącej się od typowych przekazów medialnych.

To, co najpiękniejszego telewizja może pokazać, to ludzka twarz, na której 
maluje się uczucie i wola odkrycia sensu życia. To samo dzieje się wówczas, 
gdy kaznodzieja czy katecheta ukazuje się słuchaczom i w naturalny sposób 
stara się przekazać im Boże orędzie24.

7. Zasady wykorzystania mass mediów w przekazie Dobrej Nowiny

W społeczeństwie ponowoczesnym i wysoce zinformatyzowanym media 
mogą stać się ważnym narzędziem nowej ewangelizacji. Warto podać trzy 
istotne zasady, których stosowanie przyczyni się do właściwego ich wyko-
rzystania. Zasada pierwsza: w ewangelizacji należy korzystać ze wszystkich 
dostępnych narzędzi komunikacyjnych. Wiąże się z tym konieczność kodyfi-
kowania przekazu ewangelicznego zgodnie ze strukturą i językiem typowym 
dla danego rodzaju mass mediów. Zasada druga: współczesnym technologiom 
komunikacji należy nadać taką formę i zawrzeć w nich taką treść, by były one 
zgodne z postawą Chrystusa, z Jego stylem życia, wartościowania i komuni-
kowania. Zasada trzecia: konieczna jest pogłębiona formacja ludzi, którzy są 
specjalistami w dziedzinie komunikacji medialnej, by ich działania były zgod-
ne z duchem Ewangelii i by stawały się rzeczywistym świadectwem wiary25.

8. Wykorzystanie marketingu i public relations (PR)

Do współczesnych form przekazu wiary możemy zaliczyć dzisiaj marke-
ting. Jest to nowy środek, za pomocą którego Kościół może dotrzeć do lu-
dzi z Chrystusową Ewangelią. Działalność z pogranicza marketingu i religii 
w krajach Europy Zachodniej funkcjonuje już od lat. W Stanach Zjednoczo-
nych ten sektor rozwija się prężnie od lat 90. XX wieku (tzw. church marketing 
lub churchonomics)26. Marketing może pomóc w określeniu i rozpoznaniu, 
24 Por. R. Hajduk, Ewangelia na forum świata, dz. cyt., s. 190–194.
25 M. Dziewiecki, Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, dz. cyt., s. 61.
26 Działania marketingowe koncentrują się wokół religii (nie tylko chrześcijańskiej) i działalności 

Kościołów. Ich celem jest nagłośnienie korzyści dla wiernych, jakie płyną z nawiązania kontaktów 
z określonym Kościołem. Marketing religijny jest odpowiedzią na proces odchodzenia wiernych 
z Kościołów oraz formą działalności ewangelizacyjnej i misyjnej. M. Sulej, Wpływ reklamy i public 
relations na wizerunek Kościoła w Polsce, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2011, nr 13, s. 288. 

„w jakim świecie funkcjonuje i jakie są duchowe, emocjonalne i społeczne po-
trzeby ludzi, do których zamierza dotrzeć”27. Kolejnym elementem w mar-
ketingu kościelnym jest planowanie, które pozwoli skutecznie wykorzystać 
posiadane środki i możliwości. Marketing w końcu służy jasnej i dobrze prze-
myślanej komunikacji28. 

Oprócz marketingu Kościół posługuje się w swoim przekazie zasadą public 
relations (PR). Celem działań PR jest troska o dobry wizerunek, zdobycie akcep-
tacji i życzliwości wobec działań danej osoby lub firmy oraz przekonanie opi-
nii publicznej do nawiązania trwałych relacji z instytucją. PR często stosowany 
jest jako narzędzie wspierające marketing29. Kościół może komunikować się ze 
społeczeństwem, używając do tego różnych narzędzi, które dotychczas trady-
cyjnie stosował (ogłoszenia parafialne, listy pasterskie odczytywane na Mszy 
św.), ale włącza w swój przekaz również takie narzędzia i techniki, jak Inter-
net, telewizję, radio, prasę, marketing wirusowy czy eventy. Używając narzędzi 
PR, instytucja Kościoła, w oczekiwany przez społeczeństwo sposób, przekazu-
je odbiorcom treści, które chce zakomunikować30. Zdaniem Moniki Przybysz, 
„Kościół nie chce sprzedawać jakiegoś »towaru«, dlatego to reklama i narzę-
dzia marketingu są mu bliskie nie jako metody głoszenia, a raczej narzędzia ko-
munikacji, informacji, przekonywania, budzenia zaufania. Misją Kościoła jest 
zaspokajanie najgłębszych potrzeb duchowych człowieka, dawanie odpowiedzi 
na pytania o sens ludzkiego życia, zakładanie Bożego Królestwa – innymi słowy, 
zbawienie człowieka. Dlatego public relations mogą się stać i są właśnie nowo-
czesnym narzędziem głoszenia Słowa, angażującymi w nowy sposób, z użyciem 
nowych metod i sposobów głoszenia, a także wymagającymi nowego zaangażo-
wania i gorliwości w to głoszenie”31. 

Obecnie „to nie kampanii reklamowej Kościół potrzebuje najbardziej, lecz 
długotrwałej kampanii public relations, poprawiającej jakość i poziom zarzą-
dzania informacją, jakość komunikacji między poszczególnymi instytucja-
27 R. Hajduk, Ewangelia na forum świata, dz. cyt., s. 211.
28 Marketing religijny, reklama religijna (informacyjna – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; 

ewangelizacyjna – skierowana do osób niewierzących, zdechrystianizowanych oraz tzw. wierzących 
niepraktykujących; pastoralna – zintensyfikowana, skierowana do wierzących) – takie terminy coraz 
częściej występują w literaturze. Mogą budzić wątpliwości, ponieważ kojarzą się nieprawdziwymi, 
zmanipulowanymi, komercyjnymi przekazami. Jednak celem takich działań nie jest sprzedawanie 
wiary czy też reklamowanie Boga, lecz próba poruszania sumień i wzbudzania niepokoju o życie. 
M. Sulej, Wpływ reklamy i public relations…, dz. cyt., s. 288.

29 Por. E. Hope, Pola nadużyć w działaniach public relations, „Prakseologia” 2008, nr 148, s. 46–47; 
zob. P. Lignar, Public relations niejedno ma imię. O skutkach niejasnych definicji uproszczonych pojęć, 
tamże, s. 59–64; M. Przybysz, Crisis management w Kościele katolickim w Polsce, tamże, s. 119–120.

30 Por. M. Przybysz, Crisis management w Kościele, czyli o rozwiązywaniu kryzysów medialnych „od 
zakrystii”, „Homo Dei” 2009, nr 1, s. 61–62.

31 M. Przybysz, Public relations w nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce 
na wyzwania współczesności, dz. cyt., s. 424.
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mi i jednostkami kościelnymi. Kościół potrzebuje kompetentnych i dobrze 
przygotowanych rzeczników prasowych, zdolnych grafików, sprawnych  ko-
munikatorów w social media i dobrych krótkich materiałów video. To przed 
ekranami monitorów i smartfonów zasiada bowiem codziennie wiele milio-
nów użytkowników, którzy chcą współtworzyć treści, dyskutować i dzielić się 
wartościowym contentem”32.

32 Wywiad z dr hab. Moniką Przybysz, O tym dlaczego Kościół to nie marka, jak każda inna, http://
www.proto.pl/wywiady/wywiad-z-dr-hab-monika-przybysz-o-tym-dlaczego-kosciol-nie-marka-
jak-kazda-inna (dostęp: 17 marca 2015).

Summary

The New Evangelization in the postmodern and media culture

Modern man lives in a world of mass media, which is why modern com-
munication technologies have become a new challenge for the Church. They 
often take over its function, shaping their own systems of values and equip-
ping customers with a new worldview that determines what they think, what 
they do and who they are. 

The mass media, generating hype, cause misinformation and confusion to the 
recipient. Man doesn’t know what is important because all issues are presented to 
him as equally important. Also, what concerns the religious dimension is repre-
sented as having a temporary meaning only. Such an environment of mass media 
is not conducive to intelligent processing of the messages content. 

Preachers of the word of God – priest, an evangelizer, and catechist – must 
take into account the impact of mass media in their proclamation and learn 
from them how to effectively reach modern man with the Gospel. Today’s 
proclamation of the Gospel must integrate word and image, free from the cli-
chés in the statements on religious subjects, should use the language of im-
aging and rediscover the beauty of biblical symbols. Skillfully used the media 
can become an important tool of the new evangelization in the highly com-
puterized post-modern society. 

Andrzej Makowski CSsR – ur. 1971, mgr licencjusz, misjonarz, reko-
lekcjonista, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów w Lublinie. 
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1. The situation of the UGCC under the rule of two totalitarian 
 regimes 1939–1944

Adding the territories of Western Ukraine to the USSR the Bolshevik re-
gime began to implement the policy of militant atheism and godlessness, try-
ing to narrow the social activity of the UGCC and other religious organizations. 
In Western Ukraine the UGCC upheld a widely developed social activity, and  
a relevant economic, informational and educational infrastructure. Most im-
portantly it had a social weight and credibility. Thus the policy of the commu-
nist regime, which was aimed at reducing the range of activities of the church, 
provoked a negative reaction both among the clergy and the faithful of the 
UGCC. This began to form a negative attitude to the communist regime.

Inasmuch as the atheist agitation and propaganda had no notable success, 
the regime mobilized the repressive structures into the fight against the UGCC. 
Since 1939 it began a systematic policy of weakening and splitting the church 
as an institution, political pressure and intimidation and repressions of the cler-
gy with the aim to intimidate and subjugate it under its influence. Special oper-
ational activities of the NKVD were directed to study and utilize conflicts and 
disputes in clerical circles and to find and recruit persons that could be manipu-
lated for disruptive activities. Attempts to involve ranks of the ROC1 in the fight 
1  The Russian Orthodox Church.
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against the UGCC were without success. One then turned to outright repres-
sive methods. Introduced were proceedings against the senior church leader-
ship and against many priests, a part of which was subjected to arrests2.

A specification of strategic and operational assignments regarding the ac-
tivization of an anti-uniate campaign was issued by L. Beria, Soviet commis-
sar of interior affairs. In the system of the NKVD the structure defined directly 
responsible for relevant duties (Second section of the main leadership of the 
NKVD for state security). Leaders of the republican NKVD and regional leader-
ships were compelled to submit to the NKVD of the USSR reports on the state 
intelligence-operational work against to the Greek-Catholic clergy and “anti- 
-Soviet formations” among Catholics. The struggle against the UGCC went be-
yond the frame of a pure anti-religious atheist drive of the soviet state against 
an opponent and it assumed methods of political intelligence and counterintel-
ligence against an enemy. The repressive structure of the USSR concentrated 
its attention on methods to localize and liquidate the activities of its opponent. 
Within the framework of such a policy tens of priests of the UGCC were arrest-
ed, imprisoned and deported3.

Despite the administrative and repressive pressure, the state failed to es-
tablish control over the church, undermine her public authority and subordi-
nate the Greek-Catholics under the Patriarchate of Moscow. The Bishops of 
the UGCC actively protested against the unlawful actions of the state against 
the church. Repeatedly they demanded from the leadership of the USSR to ter-
minate various forms of pressure. In Western Ukraine they had broad support 
from the local population. Therefore, despite the general terror that the com-
munist regime unfolded against the local population in the West Ukrainian ter-
ritories, Greek-Catholics managed to survive.

The beginning of the German-Soviet war and the occupation of Ukrainian 
territories by military forces of Nazi Germany led to a new period of trials. In 
the first months under the new rule the leadership of the UGCC, responding to 
the general public attitude expressed gratitude to the German army for libera-
tion from the Bolshevic terror. It supported the Act of Renewal of the Ukraini-
an State, which was proclaimed on the 30th of June 1941 in Lviv and appealed to 
the clergy and faithful to help build state life4.

Under the Nazi occupation the bishops of the UGCC fulfilled their spiritual 
mission without interfering in state affairs and acting within those laws and cir-

2 І. Білас, Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1954, vol. 1, Київ 1994, p. 330; cfr. О.Є. 
Лисенко, Церковне життя в Україні. 1943–1946 р., Київ 1998, p. 309.

3 В. Сергійчук, Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру 
і державу, Київ 2001, p. 30–31.

4 Ibid., p. 33–34.

cumstances that the occupational administration dictated. Thanks to the dip-
lomatic activity of Metropolitan A. Sheptycky the church was able to maintain 
its structure, extend full religious life and avoid massive repressions against the 
clergy and the spiritual orders5.

2. The liquidation of the UGCC. Analysis of material

The longer period which separates us from the events of our study, not 
only allows to study in detail and to analyze the research of predecessors as 
to the history of the UGCC and the relations of the state policy to the church 
in West Ukraine, but also with more objectivity and with less emotion to re-
think the events of that period. Of course, the historiography as to the policy 
of the soviet authorities to the Greek-Catholic Church has partially been re-
flected in the works, studies, monographs and articles of such contemporary 
authors like V.V. Marchuk6, Y. Bilas7, O. Volynets8, S.I. Hnat9, O. Lysenko10,  
O. Surmach11, and others.

The history of the UGCC over a large period attracted considerable interest 
of researchers from many disciplines – theologians, historians, scholars of re-
ligion, philosophers, and sociologists. But in various periods as church activ-
ists and as scholars these pursued an aim – from the exaltation of the church 
and attempts to highlight objectively its history and activities, to attempts to 
discredit and condemn, that was typical for the soviet period. Generally, when 
one studies the problem of the destruction of the UGCC, especially in sovi-
et Ukraine in postwar times, one can distinguish theoretically three groups12. 
To the first belong the works of soviet historians, whose studies mostly stand 
in line with the official theory, substantiating the liquidation of the UGCC 
with collaboration with the Nazis and Ukrainian Nationalists as well as displaying 
the church as a reactionary institution that was far from the people. The second 

5 Ю. Туркевич, Риси характеру митрополита Андрея Шептицького, Матеріали конференції, 
присвячені життю та діяльності митрополита Андрея Шептицького, Львів 1990, p. 22; cfr. 
О.Є. Лисенко, Церковне життя в Україні. 1943–1946 р., Київ 1998, p. 30.

6 В.В. Марчук, Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис, Івано-Франківськ 
2001.

7 Я.І. Білас, Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху 
українців, Київ 2003.

8 О.О. Волинець, Функціонування Української Греко-Католицької Церкви в контексті 
державно-церковних відносин, Київ 2003.

9 С.І. Гнот, Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921–1939 рр., Львів 2003.
10 О.Є. Лисенко, Церковне життя в Україні. 1943–1946 р., Київ 1998.
11 О.І. Сурмач, Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні 

(1941–1944 рр.), Львів 2001.
12 See: А. Камінський, Нарис історії нищення УГКЦ, Івано-Франківськ 2009, p. 12–22.
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group includes the works of Ukrainian researchers and church leaders abroad, as 
well as some foreign researchers. Living in a democratic society, they are not only 
free to express their view of the problem, but they also managed to collect ma-
terial about the UGCC from the lips of those who managed to leave the Ukraine 
before the arrival if the Soviet Army or escape from s soviet “justice”. As notes  
V. Serhiychuk, these works are to a certain extent biased, but because of the lack 
of documentary evidence, and because of an attempt to confront official sovi-
et historiography with one own analysis of the problem13. To the third group be-
long the works of contemporary scholars, whose research became possible due 
to the free development of science in the conditions of Independence, the publi-
cation of many archival materials on the history of the UGCC, which previously 
were held in special funds and were inaccessible. It is contemporary publications, 
which thanks to the access to various documents and due to the lack of ideologi-
cal pressure, are attempts to objectively describe the problematic.

Today in Ukraine a number of institutions are professionally engaged in re-
searching church issues including the history of the UGCC. Among them it is 
worth noting the scientific achievements of the section for Religious Studies of 
the Institute of Philosophy of the National Academy of Science in Kiev, the sec-
tion of the Institute of Ukrainian Archeography and Sources in Lviv, the Museum 
of History of Religion in Lviv and the works of scholars and graduates in various 
disciplines in many universities in Ukraine and abroad. Due to their efforts annual 
conferences, seminars etc. are held and the horizons in the history of the church 
are broadened.

Approaching now the analysis of the works that throw light onto the relations 
between the Soviet state and the UGCC in postwar Ukraine it is to note, that this 
question is widely discussed, especially the evaluation of the role of the church 
and the Ukrainian Opposition movement in the 40–50-ies of the 20th century be-
comes today an object of political speculations and electoral speculations by cer-
tain political groups. For the argument that the destruction of the UGCC was  
a component of the policy of stalinistic transformations in Western Ukraine speaks 
V. Voynalovych14. An interesting conclusion on the relation between church and 
state in general represents O. Zemlinska15. She underlines the fact that the church 
during the war experienced a significant growth and its increasing impact on the 
people in the postwar years was in the way of Soviet ideology. The UGCC became 
13 В. Сергійчук, Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру 

і державу, Київ 2001, p. 16.
14 В. Войналович, Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 

1940–1960-х років: політологічний дискурс, Вид: Світогляд, Київ 2005, p. 741.
15 О.В. Замлинська, Церква і культура України у перші повоєнні роки. Релігійна традиція 

в духовному відродженні України, Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Полтава 
1992, p. 149–150.

object of the punitive apparatus of the Kremlin because it was incorporated mas-
sively in Western Ukraine, which as a territory remained unbowed.

The liquidation of the UGCC as a legitimate church within the Soviet Union 
was deployed on state level on the basis of a secret instruction Nr.58 from march 
15th 1945 by G. Karpov, a KGB colonel and at the same time the Chairman of  
a newly formed Council for Religious Affairs. Four years later in a secret report to 
the Politburo of the Central Committee on 24th September 1949 he emphasized 
the active role of the government, the party, the secret police and the Soviet gov-
ernment: “in the liquidation of the union a great attention of the Council of minis-
ters of the UkrSSR, the Central Committee of KP of Ukraine, personally comrade 
N. Khrushhov.  Significant existing measures were carried by the organs of Min-
istry of interior of USSR”16.

Through such engagement of the state “quick tempos” in the execution of the 
instructions of G. Karpov were garanteed. The events from the beginning of April 
1945 to the beginning of March 1946 in Galicia changed each other like a ka-
leidoscope. The appearance of the anti-uniate newspaper article of Yaroslav Ha-
lan “With cross or with sword?” – the arrests of the bishops of the UGCC – the 
founding of the Initiative committee for the Re-Union with the ROC and its rec-
ognition through the state as the single leading body of the church – the holding 
of decanate councils, on which the priests were urged to join the “Initiative Coun-
cil” – arrests of prominent and undefiant priests – the consecration of two cel-
ibate members of the Initiative Group to bishops by the orthodox metropolitan 
Yoan – the publication of prison sentences of the arrested bishops – the holding 
of the uncanonical so-called “council of the priests of the UGCC”, on which it was 
decided to reject the decisions of the Council of Brest (1596) and liquidate the un-
ion, and break off from the Vatican and join the Russian orthodox Church17.

The final visible bastion of the church seemed the monastic orders. In the 
years 1946–49 a successive and methodological elimination of the monks took 
place. On one side arrests, on the other side the transporting of monks and nuns 
were made within a region to so-called “concentration monasteries” or monas-
tic homes. Younger members were oft sent home to their parents and pensioners 
homes awaited the senior members18.

16 В. Сергійчук, Нескорена Церква, Київ 2001, p. 227.
17 Діяння Собору Руської Православної Церкви 8–10 березня 1946 р. у Львові, Львів 1946, p. 128. 

На Закарпатті Мукачівська єпархія УГКЦ була ліквідована у 1949 р., через два роки після 
насильницької смерті її ординарія єпископа Теодора Ромжі. Ibid.

18 Interview with +Pavlo Wasylyk. Video 1995 from the archives of the television studio UGCC 
“Cathedral”. Interview of the Oksana Gayova. Published in May 2014, on the occasion of the 40th 
anniversary of episcopal ordination of Bishop Paul Vasylyk and the 25th anniversary of the UGCC 
legalization. Video editing: Taras Babenchuka, https://www.youtube.com/watch?v=tBksss4qQ4k 
(access: 10.06.2015).
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Thus by 1950 the UGCC factually stopped existing on the official institution-
al level in the Soviet Union. Regional officials of the Council for Religious Affairs 
would only confirm the fight against “remnants of the union”. This would not stop 
until the end of the 80-ies. The Church, robbed of her bishops, all forms of pub-
lic ecclesiastic-administrative and educational institutions, church buildings and 
monasteries, continued to live like a society of faithful as a “church of Silence”.

3. The persecution of Greek-Catholic Christians in Pokuttya  
 and the forms of opposition

The permanent presence of the church, especially priests in prisons, camps 
and exile at the periods of the totalitarian regime was the push that inspi-
red and enlivened the spiritual tone of Christians. The only common deno-
minator that characterized all the Christian in the Soviet Union, particularly 
in West Ukraine, was that they had lived more than 47 years under one ide-
ological, economic and political regime. The Marxist-Leninist ideology, and 
of course the Communist party fully commanded all sectors of administrati-
ve, economic, public and cultural life. So they formed a world, living in a her-
metically closed space. Totalitarianism touched like a whip – that what is the 
deepest and most intimate for them – their live relationship with God. Chri-
stians were persecuted not because of political or social concepts which are 
opposite or contrary to the concepts of the Party, but because a person must 
be atheist, divorced from and deprived of God. If in the field of tactical appli-
cation in the praxis Marxism-Leninism did not stop maneuvering in its prin-
ciples, but it never changed one iota as to principles and always maintained 
that is inherently atheistic. For internal logic, communism had to join the “fi-
nal solution” – the complete elimination of any religion.

The power of Greek-Catholic Christians is that they asserted an immunity 
of doctrine. Orthodox, Catholic, Protestant or Baptist – they all kept their do-
ctrine pure. One must underline, that all these Christians resisted the pressu-
re of violence, political provocations and remained thus deeply religious. That 
is why they did not want to be called “dissidents” or “oppositionists”. They 
were loyal citizens of their country, but asserted their independence in rela-
tions to the political authority, defending their right to “think different”. Ho-
wever, along with brave “defenders”, there were “subordinated”, forced or even 
active “employees” among them.

As witnesses from those days recall, in the middle of various Christian de-
nominations one could observe different ways of resistance, from heroism to 
courage, from courage to prudence. Some were relatively advanced in the-

ir “passive collaboration”, especially among some churches of orthodox tra-
dition, since here one mostly tried to keep the church buildings open. In the 
Christian East the cult of the liturgy is source of Christian, theologian and spi-
ritual life. Therefore, the closure of one church had dramatic consequences for 
faithful who were not prepared to underground church life19.

The forms of resistance of Catholics were different. When attacks against 
Catholics take place, they primarily try to break off the relations with Rome. 
When massive persecutions of Catholics began and churches were closed, 
they descended into the catacombs. The UGCC is the most obvious example 
of this, since a few millions of them in Ukraine lived fully in the catacombs.

Protestant communities of the Lutheran tradition in Pokuttya, who are 
used to follow the famous principle cuius regio, eius religio tried in the rule to 
maintain a balance between civil loyalty and Christian steadfastness. Bapti-
sts and Evangelists (Pentacostalists) on the contrary proved themselves much 
more steadfast, in order to confirm that “one must subordinate himself under 
God and not man”. That is why they were object of continuous persecutions.

So many Christians of Western Ukraine persecution became an occasion 
for ecumenical renewal, especially for reconciliation between Orthodox and 
Catholics. Due to the trials of persecution, due to the big mix of exile condi-
tions and internal deportations, Christians of various denomination would 
find unity and recognize themselves as brothers, far closer to one other than 
they could have ever imagined20.

It must be noted that in those days in Pokuttya lived various Christian 
communities. They stood obviously under the influence of historical and na-
tional divisions and held a prejudiced view of each other, not being made 
aware of their mutual riches. To-day due to an ecumenical reconciliation the 
Christians of this region try to develop more dynamic communities to reach 
out to their dechristianized environment. The whole spiritual potential, which 
was accumulated during the period of persecutions in Western Ukraine, de-
monstrates with what steadfastness and love the Christians fought for their 
faith urging younger generations to strengthen the bonds of friendship, soli-
darity and mutual assistance.

3.1. Non-public forms of resistance
The resistance of the Greek-Catholics to repressions of the state manife-

sted itself in non-public forma like: private prayers, observance of the sacra-

19 Interview with O.K., woman, years 60, J.M., woman, years 61 (province. Ivano-Frankivsk, date: 
20.07.2014).

20 Interview with M.P., woman, years 88, M.T., woman, years 79 (Pałahycze, province. Ivano-Frankivsk, 
date: 23.07.2014).
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ments, participation in liturgies, religious instruction of children, and support 
of new vocations to religious life, preparation and consecration of new prie-
sts. During the regime of Stalin (1945–1953), when a lot of priests and monks 
were imprisoned in labor camps in Siberia and Kazahhstan, the faithful who 
remained in Ukraine continued to meet at prayer gatherings and for the  
liturgy, which a priest from the catacombs would celebrate or sing the parts 
of liturgy which are not reserved for a priest21. Deprived of their church, they 
returned to the practice of the first Christians “where two or three are gathe-
red in my name, then I am among them” (Math. 18,20). “Domestic churches” 
became the homes of Greek-Catholic priests, nuns or faithful, where the Holy 
Sacraments were kept and Liturgy and Saraments were held. Often for this 
purpose were used chapels, cemeteries and churches that were closed by the 
authorities in villages, which had refused an orthodox priest22.

Underground priests could not often celebrate the liturgy for the faithful 
due to a couple of reasons: 1) there was not enough of priests, 2) according 
to soviet labor law they were compelled to have employment until retirement 
age (60), so that for pastoral duties they had only work-free time, usually in 
the evenings or on holidays, 3) for conspiracy reasons they would celebrate in 
different districts or even regions. For that reason private, non-liturgical ga-
therings for prayer on the rosary, which underline the catholic character, be-
came a reply of the faithful to circumstances like the lack of priests23.

3.2. Public forms of resistance
On a local level funerals were the biggest public form of testimony of faith-

fulness of simple Greek-Catholics. They took place with a procession and the 
placing a cross, but without entering a church with the corpse of the deceased 
and without a visible presence of a priest. For this reason Greek-Catholics of-
ten were regarded as Baptists and they were suspected of ostracism.

On a social-public level there are three forms of protest such as:
1) open collective or individual letters or undersigned petitions addres-

sed to local or central authorities with an expression of protest against the 
persecution of Greek-Cathholics, or letters demanding the registration of  
a Greek-Catholic community or the opening of a church in a village. As the 
example, letters of Greek-Catholic priests with a protest against the arrest of 

21 M.O., woman, years 88, S.N., woman, years 79 (Nadorożna, province. Ivano-Frankivsk, date: 
22.07.2014).

22 According to the relation of the bishop Włodzimierz Wojtyszyn, Metropolitan Ivano-Frankivsk, 
Greek-Catholic Church (Ivano-Frankivsk, date: 28.07.2014).

23 Ibid.

bishops24. Many open letters-protests as to the uncanonical state liquidation 
of the UGCC and against further persecutions of the faithful during 1950-
198025, and collective letters with lots of signatures of Greek-Catholics from 
Stanislaviv (1962), Stryj (1972), etc.

2) open manifestations with expressions of defiance to the police and au-
thorities with the aim to defend a church from destruction or an underground 
priest from arrest. For example in the protocols of the Council for Religious 
Affairs mention “revolutionary actions” in the village of Nadorozhna (Ivano-
-Frankivsk). In 1958 demonstrations took place there to prevent the arrest of 
an active and dedicated priest Pavlo Vasylyk, who 1974 became an undergro-
und bishop and often would hide in Nadorozhna.

3) the most radical public display of protests is to be seen in the eschatolo-
gical movement of the Pokutniki. It appeared at the end of the 50-ies in con-
nection with reports of a Marian apparition in the village of Serednje in the 
region of Ivano-Frankivsk. Two underground priests, Ignaty Sotys and Anton 
Potochnyak, led this movement that tries to form an alternative society and 
it refused all relations with the soviet authorities. It rejects state employment, 
state education for its children, internal passports, rewards and pensions. The 
Underground Church rejected the radicalism  and then the Pokutniki, as the 
deceased Canadian Scholar Bohdan Bociurkiv writes, turned into a “sect that 
combined catholic apocalyptic elements, national traditions of the Greek-Ca-
tholics and Ukrainian Nationalism in a theological formula: alienation, suffe-
ring and salvation26.

3.3. The role of women
On the basis of many interviews one can remark that it was especially the 

womanhood that contributed to the conservation of the faith and the com-
munities of Greek-Catholics through two generations under soviet rule. On 
a family level as mothers and grandmothers they cared for general religious 
instruction of the children, teaching them traditional prayers (“Our Father”, 
“Hail Mary”, “I believe”) and the 10 commandments, organizing joint pray-
ing on the rosary, taking active part in lay organizations like the “Apostolate 
of Prayer”. In the villages of the Ivano-Frankivsk region women accounted for 
the majority of parishioners of the “Domestic churches”. They entered monas-
tic orders and founded new congregations. Women assist the priests in the 
catechesis, accompanied them to places where liturgy was celebrated. They 

24 Мартирологія Українських Церков, vol. 2, О. Зінкевич, о. Т.Р. Лончини (ред.), Торонто 1985, 
p. 83–84.

25 Ibid., p. 259–260, 499–522, 690–691.
26 Б. Боцюрків, УГКЦ в катакомбах, Ковчег, part 1, Львів 1993, p. 135.
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were a kind of liaison ad security guards, carrying the bag with liturgical ob-
jects. Females, nuns and lay women, cared for vacations and they usually in-
troduced likely candidates to the underground priests27.

Conclusion

The Church structure of the UGKC was conserved due to secret consecra-
tions of bishops and ordinations of priests. Between 1945 and 1989 altogether 
20 bishops, of which five were titular bishops, were consecrated. Titular bish-
ops had the right of succession in the case that a titular bishop should die or 
be arrested. All underground bishops were persecuted by the soviet state. Sev-
en of them, experienced soviet labor camps in 1940–1950 and five of the bish-
ops were repeatedly arrested and imprisoned within the years 1950–197028.

The opportunities of Episcopal ministry were extremely limited and con-
fined as a rule to the administration of the priestly ordination. The new priests 
who were ordained by an underground bishop, were distinguished by a self-
sacrifice in their pastoral work. The very presence of the bishops and the 
emergence of a young clergy gave a vivid evidence of the stability of the faith29.

Numerous works of contemporary scholars clarify the plan of liquidation 
of the UGKC. The UGKC only did not want to be dependent of soviet author-
ities, as it happened with the Russian Orthodox Church, but it also was under 
the jurisdiction of the Vatican, which condemned the communist ideology 
and the state policy of the USSR. For the liquidation of the church one used an 
almost religious script (scenario) – through a Church Council.

27 According to the relation of the bishop Włodzimierz Wojtyszyn, Metropolitan Ivano-Frankivsk, 
Greek-Catholic Church (Ivano-Frankivsk, date: 28.07.2014).

28 Ibid.
29 Ibid.

Streszczenie

Prześladowanie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego  
w opinii mieszkańców Pokucia na zachodniej Ukrainie 

W zeszłym stuleciu Kościół greckokatolicki (Ukraińska Greckokatolicka  
Cerkiew) był najbardziej prześladowanym przez władze radzieckie Kościołem. 
Jednocześnie jego fenomen polegał na tym, że była to największa struktura sprze-
ciwu wobec ideologii radzieckiej. Udało mu się połączyć wiernych z różnych 
warstw społecznych – od inteligencji do pracowników fizycznych – gotowych do 
przeciwstawienia się systemowi. Była to wspólnota powiązana duchowymi war-
tościami, która „twórczo” sprzeciwiała się systemowi. „Kościół wytrwał, totalita-
ryzm padł” – wspomina bp Borys Gudziak. Kościół greckokatolicki zawsze był 
sercem narodu ukraińskiego na terytorium zachodniej Ukrainy. Należy wspo-
mnieć, że w 2014 roku obchodził on 25. rocznicę legalizacji.

Artykuł przedstawia wyniki badań nad pamięcią mieszkańców Pokucia z cza-
sów prześladowań przez władze radzieckie. Wywiady zostały przeprowadzone 
we wrześniu 2013 roku z osobami duchownymi, które prowadziły prace duszpa-
sterskie w tamtym okresie, oraz z wiernymi Kościoła greckokatolickiego. 

Roman Kordoński – doktorant Wydziału Teologii UWM w Olsz-
tynie. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Papieskim Wyd-
ziale Teologicznym w Warszawie, Studium Teologii w Białymstoku. 
Autor kilku publikacji naukowych o tematyce związanej z obrzędowością 
rodzinną i doroczną wśród mieszkańców Pokucia oraz dotyczącej 
prześladowań Kościoła greckokatolickiego w XX wieku. Redaktor 
sześciu naukowych publikacji książkowych (prac zbiorowych) o charak-
terze międzynarodowym. W marcu 2015 wszczęto przewód doktorski 
pt. Przeobrażenia obrzędowości żałobnej greckokatolickich mieszkańców 
Pokucia w XX wieku. 





Ks. Piotr Duksa 
UWM – Olsztyn 

Rola i zadania świeckich 
we współczesnej parafii

Słowa kluczowe: osoby świeckie, duszpasterstwo, ewangelizacja, parafia
Keywords: lay persons, ministry, evangelisation, parish
Schlüsselwörter: Laien, Seelsorge, Evangelisierung, Pfarrei

Najprostsza definicja osoby świeckiej mówi, że jest to każdy ochrzczony 
wierny, który nie należy do stanu duchownego ani zakonnego1. Taką wykład-
nię podaje m.in. Katechizm Kościoła katolickiego, który uczy także, iż „wła-
ściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych”2. 
Wbrew obiegowym opiniom stan ten nie jest w Kościele gorszy lub mniej 
ważny. Ta niewątpliwie błędna teza kształtowała się w ciągu wieków. Do jej 
zmiany przyczynił się Sobór Watykański II, który w Konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele Lumen gentium oraz Dekrecie o apostolstwie świeckich Aposto-
licam actuositatem jasno określił zadania wiernych świeckich względem Boga 
i Kościoła. Stwierdził jednocześnie, że ich powołaniem jest „szukanie Króle-
stwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po 
myśli Bożej”3. Świeccy pełnią w Kościele wiele odpowiedzialnych funkcji, każ-
dy na miarę swoich możliwości. Sobór Watykański II, mówiąc o wielkiej roli 
laikatu w Kościele, wskazał, iż w posłannictwie i urzędzie Jezusa Chrystusa 
jako Kapłana, Proroka i Króla bierze udział cały lud Boży, a więc zarówno ka-
płani, jak i świeccy4. Ci ostatni, podobnie jak wszyscy członkowie wspólnoty 
Kościoła, są nade wszystko powołani do świętości5. 

W niniejszej publikacji zaprezentowane zostanie nauczanie Magisterium 
na temat udziału świeckich w życiu Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty 
parafialnej. Przedstawione zostaną kwestie związane z praktycznym wymia-
rem tego uczestnictwa w duszpasterstwie parafialnym. 
1 KKK, 897.
2 Tamże, 940.
3 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 31.
4 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 14.
5 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 11.
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imi kapłanami9. Sobór Watykański II wskazuje, iż „Parafia dostarcza naocznego 
przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występu-
jące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszech-
ność Kościoła”10. 

Istnieje wiele form uczestnictwa osób świeckich w życiu parafii. Jedną z nich 
jest przynależność do konkretnych wspólnot parafialnych. Zdaniem papieża, 
są one „prawdziwym wyrazem kościelnej komunii”11. Parafialne wspólnoty re-
ligijne nie są bowiem wyizolowanymi grupami żyjącymi dla siebie. Ich podsta-
wowym zadaniem jest budowanie jedności wiary i rozpalanie ducha modlitwy. 
Uczestnictwo w nich niewątpliwie pomaga osobom świeckim w sposób pełniej-
szy zaangażować się w życie parafii oraz pobudza ich do większej aktywności na 
polu zarówno ewangelizacyjnym, jak i wspólnotowym. Poprzez uczestnictwo 
w tych grupach świeccy mogą odczuwać większą i pełniejszą łączność nie tylko 
z parafią, ale także z całym Kościołem powszechnym i partykularnym. 

Kolejną formą uczestnictwa osób świeckich w życiu parafii jest włącza-
nie ich do rad parafialnych. Kodeks prawa kanonicznego wskazuje na funk-
cjonowanie w parafii dwóch rodzajów rad: parafialnej rady duszpasterskiej 
oraz parafialnej rady ekonomicznej12. Parafialna rada duszpasterska jest miej-
scem szczególnego zaangażowania świeckich13. Głównym zadaniem tych orga-
nów jest pomoc proboszczowi w kierowaniu parafią; jest to tzw. głos doradczy 
w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem. Dzięki ich aktywnej działalno-
ści wierni mogą w jeszcze pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu parafii, czując 
się za nią współodpowiedzialni. Przynależność do rady (zarówno duszpaster-
skiej, jak i ekonomicznej) pozwala im poczuć, że są potrzebni. To może pomóc 
w efektywniejszym wypełnianiu powierzonych im zadań. 

Istotne, by dowartościowywać jednakowo każdą grupę świeckich, nie fawory-
zując ani nie zaniedbując żadnej z nich. Wszystkie formy zaangażowania wiernych 
w parafii są ważne, gdyż zazwyczaj dotyczą one różnych sfer życia religijnego. Za-
daniem duszpasterzy jest koordynowanie i wspieranie każdej grupy.

3. Formacja duchowo-intelektualna świeckich

Zagadnienie formacji duchowo-intelektualnej ludzi świeckich to niezwykle 
istotny temat, szczególnie w dzisiejszym świecie. Najogólniej można powie-
dzieć, iż formacja (w kontekście religijnym) to proces samodoskonalenia się 

9 Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10.
10 Tamże.
11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 26.
12 KPK, kan. 536.
13 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 27.

1. Zadania świeckich w Kościele

Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici stwierdził, 
że różnorodność powołań w Kościele (związana m.in. z wiekiem poszczegól-
nych jego członków) może zdumiewać6. Pisząc o powołaniach, papież nie ma 
na myśli jedynie powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także powo-
łanie każdego człowieka do pełnienia konkretnej funkcji we wspólnocie Ko-
ścioła, a także powszechne powołanie wiernych do świętości. Jak widzimy, 
słowo „powołanie” ma szerokie znaczenie i odnosi się do różnych sfer życia 
człowieka. Także w samym Kościele nie sprowadza się ono jedynie do pełnie-
nia funkcji kapłańskich. Sobór Watykański II przypomina, że bez działalności 
świeckich we wspólnotach eklezjalnych apostolstwo duszpasterzy nie mogło-
by być w pełni skuteczne7. Stwierdzenie to jest wielokrotnie parafrazowane 
i powtarzane przez papieży, którzy często zwracają uwagę na znaczącą rolę 
laikatu we wspólnocie Kościoła. Świeccy ze względu na swoją przynależność 
do ludu Bożego i powszechnego kapłaństwa realizują swoje posłannictwo 
w świecie na rozmaite sposoby, każdy według swoich indywidualnych pre-
dyspozycji. Kościół pragnie, aby ci wierni, dając przykład swojej wiary w ży-
ciu codziennym, uświęcali świat i swoją postawą oraz nauczaniem zgodnym 
z prawdami Ewangelii prowadzili ludzi do Chrystusa8. Oznacza to, iż nie tylko 
osoby konsekrowane są posłane nauczać i krzewić wiarę w różnych środowi-
skach – zadanie to dotyczy każdego wiernego. Świeccy mogą, a nawet po-
winni aktywnie włączać się w nauczycielską misję Kościoła poprzez dawanie 
dobrego przykładu własnego życia chrześcijańskiego, który może pociągnąć 
innych ludzi do Chrystusa.

2. Uczestnictwo świeckich w życiu parafii

Spośród wielu różnych miejsc w Kościele, w których ludzie świeccy mogą 
realizować swoje powołanie, na szczególną uwagę zasługuje parafia. Jest to bo-
wiem najbliższe katolikom środowisko związane z wyznawaniem i rozwojem 
swojej wiary na rozmaite sposoby. Papież Jan Paweł II w adhortacji apostol-
skiej Christifideles laici wskazuje, iż parafia ma nie tylko wymiar instytucjonal-
ny, ale przede wszystkim wspólnotowy. Uważa on, że podstawowym zadaniem 
wiernych świeckich jest budowanie wspólnoty. Jednak należy zauważyć, iż nie 
może ono być postrzegane jako coś indywidualnego i wyizolowanego. Zgodnie 
z nauką Kościoła, wierni świeccy powinni działać w parafii w jedności ze swo-
6 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 45.
7 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 33.
8 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 27.
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osoby wierzącej. Pojęcie to dotyczy całego ludu Bożego, zarówno osób świec-
kich, jak i konsekrowanych. Kościół w swoim nauczaniu nie wyodrębnia kwe-
stii oddzielnej „duchowości” ludzi świeckich, jednak taki podział niewątpliwie 
istnieje. Zarówno bowiem świeccy, jak i osoby duchowne i konsekrowane po-
siadają wspólny fundament życia duchowego, którym jest Jezus Chrystus, 
jednak rozróżnienie zaczyna się dalej, a mianowicie w warunkach życia i od-
miennym sposobie stosowania środków uświęcających14. Świeccy bowiem nie 
mają tych samych zobowiązań co osoby konsekrowane. Sobór Watykański II 
uczy: „wszyscy zatem wierni chrześcijanie z dnia na dzień coraz bardziej będą 
się uświęcać w warunkach swego życia, w obowiązkach czy powiązaniach…”15. 

Istotą duchowości ludzi świeckich jest pytanie, jak żyć we współczesnym 
świecie, aby osiągnąć zbawienie. Warto w tym momencie jeszcze raz pod-
kreślić, że każdy człowiek jest powołany do świętości. Można do niej dążyć 
na różne sposoby, odrębne dla osób konsekrowanych i świeckich. Sobór Wa-
tykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium uczy, iż 
„wszyscy wierni są zatem zachęcani i zobowiązani do osiągnięcia świętości 
i doskonałości własnego stanu”16. Ludzie świecy mają możliwość kształtowa-
nia swojej drogi wiary i modlitwy przez wykorzystanie dostępnych środków. 
Kościół jest miejscem, gdzie świeccy w sposób szczególny mogą uczestniczyć 
we wspólnocie wierzących, której najpowszechniejszym przykładem jest pa-
rafia. To właśnie w niej zawiązuje się wspólnota modlitewna i często następu-
je rozwój życia duchowego. Zależy to w dużej mierze od duszpasterzy, jednak  
– wbrew wielu opiniom – nie tylko. Owszem, wpływają oni na rozwój ży-
cia duchowego i intelektualnego wiernych, jednak osoba wierząca sama tak-
że powinna pracować nad tym, aby nie zatracić swojej relacji z Bogiem. Może 
przyjąć bądź odrzucić otrzymaną w kościele czy na katechezie naukę. Zadanie 
duszpasterzy w tej kwestii polega głównie na umiejętnym przekazywaniu tre-
ści wiary i wiedzy religijnej osobom świeckim, biorąc pod uwagę różne czyn-
niki, zarówno swoje predyspozycje, jak i środki, którymi mogą się posłużyć 
dla osiągnięcia tego celu, uwzględniając przy tym także indywidualne potrze-
by, możliwości i warunki danej osoby. Papież Jan Paweł II uczy, że „człowiek 
jest drogą Kościoła”17 – człowiek jako podmiot, w ujęciu jednostkowym, nie 
ogólnym, wraz ze swoimi sukcesami i porażkami. To stanowi fundament od-
powiedniego podejścia do drugiej osoby i jest ważnym etapem na drodze roz-
woju życia duchowo-intelektualnego każdego wiernego. 

14 E. Weron, Laikat i apostolstwo, Paryż 1973, s. 55.
15 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 41.
16 Tamże, 42.
17 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14.

4. Wyzwania i postulaty duszpasterskie

Należy pamiętać, aby nie bagatelizować znaczącej roli ludzi świeckich 
w Kościele. Papież Pius XII powiedział, że „wierni świeccy zajmują miejsce 
w pierwszych szeregach Kościoła. Przez nich Kościół stanowi życiową zasa-
dę społeczności ludzkiej”18, zaś papież Jan Paweł II przypomina, iż „Kościół 
zaś jest prawdziwie ugruntowany, w pełni żyje i jest doskonałym znakiem 
Chrystusa wśród ludzi jedynie wtedy, gdy wraz z hierarchią istnieje i dzia-
ła autentyczny laikat”19. Te słowa stanowią kwintesencję roli laikatu zarówno 
w Kościele powszechnym, jak i we wspólnotach diecezjalnych i parafiach. Jest 
wiele form działalności Kościoła, w których świeccy mogą realizować swoje 
indywidualne powołanie, zarówno w odniesieniu do liturgii, jak i kwestii ad-
ministracyjno-społecznych. 

Osoby świeckie mogą w sposób jeszcze pełniejszy zaangażować się w życie 
Kościoła poprzez liturgię, pełniąc rozmaite funkcje związane z ich indywidu-
alnym powołaniem, np. ministranta, lektora lub szafarza nadzwyczajnego Ko-
munii św. Jako ministranci, mogą posługiwać przy ołtarzu, odczuwając dzięki 
temu większy związek ze wspólnotą Kościoła lokalnego i powszechnego. Jako 
lektorzy, biorą udział w przekazywaniu słowa Bożego, natomiast jako szafarze 
nadzwyczajni Komunii św., mogą pomagać duszpasterzom w udzielaniu jej 
pozostałym wiernym (o ile w danym miejscu istnieje taka potrzeba). Jest wiele 
różnych funkcji liturgicznych dostępnych świeckim – obowiązkiem duszpa-
sterza (w szczególności proboszcza danej parafii) jest ich ukazywanie i zachę-
canie wiernych do podejmowania nowych zadań służących dobru wspólnemu 
całej wspólnoty parafialnej. 

Ponadto, wierni świeccy mogą angażować się w funkcjonowanie parafii 
poprzez pracę w kancelarii parafialnej, prowadzenie strony internetowej pa-
rafii lub parafialnego profilu na Facebooku. Mogą prowadzić gazetkę para-
fialną oraz organizować pomoc dla biednych rodzin (np. poprzez tworzenie 
parafialnych wspólnot Caritas), a także w sposób czynny angażować się w pra-
cę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą. Wierni świeccy zazwyczaj podejmu-
ją te zadania, nie oczekując za nie wynagrodzenia finansowego. Warto jednak 
nadmienić, że jeżeli nie jest to działalność wolontaryjna, proboszcz nie może 
uchylać się od wynagrodzenia pracowników i wywiązania się z obowiązków 
wobec nich (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne). 

Ważne jest, aby ukazywać wiernym świeckim różne formy i możliwości 
aktywnego angażowania się w życie parafii, gdyż dzięki temu mogą oni po-
18 Pius XII, Przemówienie do nowych kardynałów (20 lutego 1946), za: Jan Paweł II, Adhortacja 

apostolska Christifideles laici, 9.
19 Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus, 21.
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czuć większy i pełniejszy związek z tą wspólnotą, a poprzez nią z całym Ko-
ściołem powszechnym. Proboszcz powinien nieustannie zachęcać wiernych 
do tworzenia lub rozwijania różnych form działalności parafialnej. 

 Podsumowując, należy pamiętać, że zarówno osoby świeckie, jak i konse-
krowane oraz duchowne są członkami Kościoła powszechnego, którego Gło-
wą jest Jezus Chrystus. Laikat stanowi bez wątpienia niezwykle ważną część 
Kościoła, bez której, jak uczy papież Jan Paweł II, duszpasterskie działania 
osób duchownych nie mogłyby być w pełni skuteczne. Osoby świeckie są zde-
cydowanie elementem kluczowym życia Kościoła, tworzą go jako wspólnotę 
ludzi wierzących i ochrzczonych. To jednak od duszpasterzy (szczególnie pro-
boszcza) będzie zależało, czy i w jakim stopniu włączą się one w działalność 
duszpasterską i ewangelizacyjną oraz funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. 
Ze strony duszpasterzy potrzebne jest zielone światło. Bez ich zgody, apro-
baty i wsparcia rozwój działalności laikatu nie będzie możliwy. Skuteczność, 
owocność duszpasterstwa i ewangelizacji w dzisiejszych czasach domaga się 
udziału i zaangażowania wiernych świeckich. Warto tę szansę wykorzystać. 

Summary

The role and aim of lay persons in a modern parish

The following publication presents the teaching of the Church regarding 
participation of lay persons in the life of the universal Church and in parish 
communities. Issues concerning the practical dimension of participation of 
lay persons in the ministry were presented. Lay persons undoubtedly consti-
tute a significant element of the Church, without them (as Pope John Paul II 
taught us), actions of the clergy could not be fully efficient. Lay persons are 
a key element of the life of the Church, since they create the Church as a com-
munity of baptised believers. However, it depends on the clergy (especially the 
parish priest) if and to what extent lay persons will participate and be active 
in the pastoral work, evangelisation and functioning of a parish community. 
Nowadays, the efficiency and fruitfulness of the ministry and evangelisation 
demand engagement and participation of lay believers. We should take this 
opportunity. 

Ks. Piotr Duksa –  profesor nadzwyczajny zatrudniony na Wydziale Teo-
logii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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Życie konsekrowane świeckich –  
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Życie konsekrowane to życie poświęcone, oddane niepodzielnie Panu 
Bogu. Ludzie żyjący w taki sposób – kapłani, zakonnice, zakonnicy – są roz-
poznawalni i dostrzegani na co dzień. Przez wiele wieków były to podstawowe 
formy życia w Kościele1. W jego najnowszej historii ujawniły się nowe dro-
gi, na których może być w pełni realizowane życie chrześcijańskie konsekro-
wane w warunkach świeckich, bez wyróżniania się np. strojem. Są to formy 
życia wspólnotowego zwane instytutami świeckimi oraz formy indywidual-
ne: stan dziewic konsekrowanych, stan wdów i wdowców konsekrowanych, 
a także współcześni konsekrowani pustelnicy i pustelnice. Formy te są wciąż 
mało znane. Jaka jest ich istota i wartość we współczesnym świecie, w któ-
rym uprzywilejowane są wartości materialne, subiektywne, dowolne, względ-
ne? Zachęca on do hedonistycznego stylu życia w pojedynkę – czy jest to więc 
hołdowanie wygodnictwu? We wspólnocie Kościoła byłaby to sytuacja para-
doksalna. A może jest to pójście pod prąd tendencjom do nieograniczonej 
konsumpcji, niczym nie skrępowanej wolności i szukania przyjemności? Jakie 

1 Obecnie tytuł „osoba konsekrowana” – w ścisłym tego słowa znaczeniu – jest stosowany w od-
niesieniu do osób, które złożyły śluby przestrzegania rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości, po-
słuszeństwa. Nie dotyczy on hierarchicznej struktury Kościoła, czyli duchowieństwa; Katechizm 
Kościoła katolickiego, Pallottinum 1994, 914.
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argumenty są w stanie uzasadnić i obronić styl życia, który odbiega od podsta-
wowego powołania człowieka do życia we wspólnocie rodzinnej?

Decyzją papieża Franciszka od pierwszej niedzieli adwentu 2014 roku do 
2 lutego 2016 roku w całym Kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego, któ-
rego hasło brzmi: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane 
w Kościele dzisiaj”. Jest to więc szczególny czas, zachęcający do odkrywania 
wartości całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby kon-
sekrowane, a także okazja do zrozumienia specyfiki i piękna tych mniej zna-
nych form życia. Refleksja nad nimi może pomóc każdemu zrozumieć własne 
powołanie i własną odpowiedzialność za dar życia. 

1. Istota powołania do świeckiego życia konsekrowanego

Żeby zgłębić i spróbować zrozumieć istotę powołania do świeckiego życia 
konsekrowanego, trzeba przede wszystkim wniknąć w samo pojęcie świec-
kości i konsekracji, ponieważ właśnie zespolenie i wzajemne przenikanie się 
tych dwóch rzeczywistości stanowi o specyfice tego powołania.

W Kościele mamy trzy stany: świecki, zakonny i kapłański. Świeckość jest 
to stan ludzi, którzy żyjąc w świecie i wykonując świeckie czynności w ducho-
wym zjednoczeniu z Bogiem, realizują w nim powołanie chrześcijańskie – to 
ich odróżnia od stanu kapłańskiego i zakonnego. Stan świecki w Kościele jest 
podstawową formą życia. Pozostałe dwa, kapłański i zakonny, są w relacji służ-
by do niego. Przez ludzi ochrzczonych w ich świeckich sytuacjach Jezus żyje 
i zbawia. Ten głęboki, teologiczny, choć tylko zasygnalizowany aspekt świec-
kości jest spuścizną Soboru Watykańskiego II2. Oznacza to, że chrześcijanie 
powinni angażować się w sprawy tego świata, aby realizować objawione lu-
dziom powołanie eschatologiczne. Każdy człowiek uczestniczy w dziele prze-
twarzania i rozwijania świata, dążąc do świętości poprzez wielorakie formy 
działalności. Każdego człowieka Bóg powołuje do świętości przez posłuszeń-
stwo Jego woli i każdy może osiągnąć świętość, gdyż ma wszczepioną przez 
Boga zdolność miłowania3. Jednak do niektórych osób kieruje On wezwanie 
do specjalnego rodzaju życia – oddania się Mu w sposób wyłączny, potwier-
dzony liturgicznym aktem konsekracji (consecrare – błogosławić, poświęcać). 

Termin „konsekracja” nawiązuje bezpośrednio do działania Boga. To On 
zaprasza niektóre osoby do szczególnie bliskiej (oblubieńczej) więzi z sobą, 
która zostaje potwierdzona ślubowaniem życia według rad ewangelicznych: 
2 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 31, w: tenże, 

Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
3 Tamże, nr 39–42.

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest to uświęcający akt Boga wobec osoby 
ludzkiej. To nie człowiek „zachowuje” siebie dla Boga, lecz przede wszystkim 
to Bóg „zachowuje człowieka dla siebie” i czyni go swoją własnością4. 

Istotą powołania do świeckiego życia konsekrowanego jest synteza pełnej 
konsekracji życia według rad ewangelicznych i pełnej odpowiedzialności za 
świat poprzez działalność przekształcającą go od wewnątrz5, nie wyróżnia-
jąc się zewnętrznie niczym szczególnym spośród innych osób świeckich. Pro-
fesja rad ewangelicznych ma służyć ożywieniu świętości, do której wszyscy 
chrześcijanie są powołani na mocy przyjętego chrztu św.6. Konsekracja reali-
zowana w warunkach świeckich jest znakiem odpowiedzialności człowieka za 
rozwój świata według Bożej myśli7. Ta „podwójna struktura”, czyli połączenie 
dwóch stanów życia8, stała się możliwa po ogłoszeniu przez Piusa XII konsty-
tucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia w 1947 roku. Tym dokumentem pa-
pież ustanowił nową formę wspólnotowego życia konsekrowanego o nazwie 
„instytuty świeckie”9, zaś Sobór Watykański II zainspirował do odnowienia 
indywidualnych form życia konsekrowanego: dziewic, wdów i wdowców oraz 
pustelników i pustelnic. 

Misją świeckich konsekrowanych jest współpraca z Bogiem w odnawia-
niu oblicza ziemi poprzez chrześcijańską obecność w środowisku zawodo-
wym i społecznym. Taka jest również misja wszystkich ochrzczonych, ale ci, 
którzy otrzymali konsekrację na mocy złożonych ślubów, chcą bardziej rady-
kalnie naśladować Chrystusa w świecie, w którym chrześcijaństwo jest zbyt 
mało wyraziste. Zobowiązując się ślubami do życia radami ewangelicznymi: 
ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, starają się przenikać nimi doczesną rze-
czywistość w ścisłej współpracy z łaską Bożą. Postrzegają świat i wszystkie 
wydarzenia w kategoriach wiary, przyjmując wobec nich postawę autentycz-
nie chrześcijańską. 

Realizacja takiego powołania wymaga pracy nad sobą, czujności, rozezna-
nia duchowego, aby życie konsekrowane chronić przed tym wszystkim, co 
może prowadzić do osłabienia pierwotnej gorliwości, do powierzchowno-

4 A.A. Ballestrero, Konsekracja, Kraków 2000, s. 7–8.
5 Lumen gentium, nr 31.
6 Od chrztu św. chrześcijanin oficjalnie zostaje wprowadzony w nowy porządek istnienia – staje się 

człowiekiem należącym do Boga, konsekrowanym. Może on świadomie i dobrowolnie dopełnić tę 
konsekrację chrzcielną o rady ewangeliczne – jest to konsekracja wtórna, będąca odpowiedzią na 
Boży dar niczym nie zasłużonego powołania do życia całkowicie, niepodzielnie oddanego Bogu, 
zmierzającego do doskonałości chrześcijańskiej, czyli do świętości.

7 Paweł VI, List apostolski z okazji 25. rocznicy konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia 
(Watykan, 2 lutego 1972), w: Święta Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, Instytuty 
świeckie w wypowiedziach Magisterium Kościoła, Rzym 1975, s. 57–58. 

8 Tamże, s. 60–61.
9 KKK 914.
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ści i przeciętności w służbie Bożej, do ulegania pokusie, aby „więcej działać, 
niż być”10. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoją formację, za własne 
uświęcenie. Oznacza to, że trzeba prowadzić intensywne życie duchowe, aby 
dzięki niemu kształtowała się cała ludzka osoba na wszystkich płaszczyznach. 
Prowadzenie życia duchowego polega na nieustannym otwieraniu się na Du-
cha Świętego i pielęgnowaniu więzi z Chrystusem poprzez modlitwę i udział 
w sakramentach Kościoła, głównie w Eucharystii. Trzeba umieć pogodzić zo-
bowiązania wynikające z konsekracji z obowiązkami zawodowymi i zacho-
wać między nimi równowagę. Świecki konsekrowany jest „cały dla Boga i cały 
dla świata”. Taka pozorna nielogiczność jest codziennością. Każdy nowy dzień 
jest wyzwaniem do szukania woli Boga w codzienności, interpretowania wy-
darzeń w świetle wiary chrześcijańskiej i odkrywania w nich wartości zbaw-
czych. Życie radykalizmem Ewangelii o własnych siłach nie jest możliwe, ale 
obietnica Jezusa: „będziecie uzbrojeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49), dana jest 
wszystkim pragnącym żyć w wierności swojemu powołaniu.

2. Członkowie instytutów świeckich

Życie konsekrowane do połowy XX wieku możliwe było do podjęcia tyl-
ko w stanie zakonnym, a więc poprzez wyłączenie ze stanu świeckiego. To się 
zmieniło, gdy w 1947 roku papież Pius XII ogłosił konstytucję apostolską Pro-
vida Mater Ecclesia11. Dokument ten dał prawny fundament do zaistnienia 
w Kościele całkiem nowej formy życia konsekrowanego określanego nazwą 
„instytuty świeckie”.

Papież zatwierdził taką formę życia, gdyż już od dłuższego czasu obserwo-
wano, że wiele chrześcijańskich kobiet bardzo angażuje się w działalność apo-
stolską i społeczną na rzecz potrzebujących. Współpracowały ze sobą i były 
gotowe całe życie poświęcić Bogu – żyły w swoich środowiskach w duchu rad 
ewangelicznych. Kościół oferował im tylko wstąpienie do zakonu albo aposto-
łowanie w życiu małżeńskim i rodzinnym. Trzecia droga to staropanieństwo, 
którego nie traktowano jako powołania, a raczej stan niechciany i w społe-
czeństwie źle przyjmowany. W Polsce ożywienie apostolskie wśród osób 
świeckich obserwowano zwłaszcza przed II wojną światową, gdy bardzo roz-
wijały się różne świeckie stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy, szczególnie Akcja 
Katolicka. Duch Święty wyraźnie wzbudzał w sercach wielu ludzi pragnienie 
10 Jan Paweł II, Orędzie do osób konsekrowanych (Jasna Góra, 4 czerwca 1997), nr 4, w: Orędzia Ojca 

Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków 1998.
11 Pius XII, Konstytucja apostolska Provida Mater Ecclesia, w: Instytuty świeckie w wypowiedziach 

Magisterium Kościoła, dz. cyt.

życia całkowicie dla Boga w zwykłych warunkach świeckich, pomimo braku 
w Kościele stosownych uregulowań prawnych. Gdy papież promulgował ist-
nienie świeckich instytutów życia konsekrowanego, zaczęły się one odtąd in-
tensywnie rozwijać w całym chrześcijańskim świecie. Wyróżniamy instytuty 
świeckie żeńskie, które są najliczniejsze, oraz męskie i kapłańskie.

Sobór Watykański II krótko ujął ich istotę w dekrecie Perfectae caritatis: 
„Instytuty świeckie, choć nie są instytutami zakonnymi, podejmują jednak 
prawdziwą i pełną profesję rad ewangelicznych w świecie, uznaną przez Ko-
ściół. (…) instytuty winny zachowywać swój właściwy i szczególny, to znaczy 
świecki charakter, aby mogły w świecie i jakby od strony świata pełnić sku-
tecznie i wszędzie apostolstwo, dla którego powstały”12. 

Członkowie instytutów świeckich praktykują rady ewangeliczne bez trwa-
łej formy życia wspólnego. Co prawda instytuty świeckie są wspólnotami, ale 
ich członkowie nie mieszkają razem, czyli nie prowadzą życia wspólnotowego 
w rozumieniu wspólnoty zakonnej. Instytut świecki to swoista rodzina ducho-
wa i braterska, środowisko duchowe, które jest bardzo potrzebne do prawi-
dłowego rozwoju powołania. Nie łączy ich mieszkanie pod jednym dachem, 
ale wspólnota celów, dążeń, wspólnota powołania i charyzmatu oraz wspól-
na duchowość instytutu13. Żyją indywidualnie w swoich świeckich środowi-
skach, zaangażowani są w różnego rodzaju pracę zawodową. Nie wyróżniają 
się strojem ani żadnymi zewnętrznymi symbolami, a jednocześnie są oddani 
Bogu przez prawdziwą konsekrację, czyli żyją w oblubieńczej relacji z Chry-
stusem. Ich celem, obok osobistego uświęcenia, jest apostolstwo rozumiane 
jako uświęcanie świata niejako „od wewnątrz”14. Z potrzeby współpracy i wy-
miany poglądów między instytutami zrodziła się idea międzynarodowych 
spotkań. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Instytutów Świeckich odbył się 
w Rzymie w 1970 roku. Wyłoniono wtedy naczelny organ instytutów: Świa-
tową Konferencję Instytutów Świeckich (CMIS), która została zatwierdzona 
przez Stolicę Apostolską w 1974 roku. Co cztery lata organizowany jest świa-
towy kongres, który odbywa się na zmianę raz w Rzymie, a raz w którymś 
z krajów, gdzie istnieją instytuty. VIII Międzynarodowy Kongres Instytutów 
Świeckich odbył się w 2004 roku w Częstochowie. Od tego czasu stały się one 
w Polsce bardziej znane: chociaż istniały od wielu lat, ich rozwój przypadł na 
trudny czas dominacji komunizmu, którego naczelną ideą była ateizacja kra-
ju. Dopiero po 1989 roku, gdy zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce, insty-
tuty świeckie ujawniły się i można było oficjalnie mówić i pisać o ich istnieniu.

12 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, nr 11, 
w: tenże, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., s. 269.

13 Specyfika i aktualność powołania do świeckiego życia konsekrowanego, Rzym 1978, s. 8–9, 19.
14 Lumen gentium, nr 31.
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W Polsce instytuty świeckie zrzeszone są w Krajowej Konferencji Insty-
tutów Świeckich (KKIŚ), powołanej w 1995 roku przez Stolicę Apostolską. 
Jej celem jest współpraca między instytutami, organizowanie zjazdów krajo-
wych i różnych kursów, utrzymywanie kontaktów z CMIS i Watykanem. We-
dług najnowszych statystyk, na świecie jest 214 instytutów świeckich, w tym 
180 żeńskich, 8 męskich, 10 kapłańskich, 8 mających kilka gałęzi i 4 podlega-
jące Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Większość z nich liczy od 20 do 
200 osób15. W Polsce według najnowszych statystyk jest 37 instytutów świec-
kich zrzeszonych w KKIŚ16. Prawie połowa z nich jest pochodzenia rodzime-
go, a pozostałe zagranicznego, mają w Polsce swoje członkinie.

Konsekracji członków instytutów świeckich nie dokonuje się publicznie. 
Jest ona objęta dyskrecją, czyli nie jest uzewnętrzniana, pozostaje pomię-
dzy człowiekiem a Bogiem i wspólnotą. Świeckość konsekrowana realizuje 
się w sferze wewnętrznej, jest mało dostrzegalna dla osób z zewnątrz. Taki 
jest charakter odpowiedzi na wezwanie Kościoła do uświęcania świata od we-
wnątrz17. Miejsca, w których członkowie instytutów świeckich żyją i pracują, 
są miejscami przeżywania konsekracji, czyli oblubieńczej więzi z Chrystusem, 
bez ujawniania tego faktu, jak również wprowadzania tam fizycznie (przez 
swoją obecność) i duchowo Boga.

W historii Kościoła jest to nowa i oryginalna konsekracja wzbudzona 
przez Ducha Świętego, którą winno się przeżywać w zwyczajnych, świeckich 
warunkach życia, aby, jak powiedział Paweł VI, „przepoić radami ewangelicz-
nymi – to znaczy wartościami Bożymi i eschatologicznymi – wartości ludzkie 
i doczesne”18. Jak wyjaśnił, ich ubóstwo „dowodzi światu, że można żyć wśród 
dóbr doczesnych i można korzystać ze zdobyczy cywilizacji i postępu, nie od-
dając się im w niewolę”19; ich życie w czystości udowadnia, że „można kochać 
bezinteresownie i ofiarnie, czerpiąc z Bożego serca, że można radośnie od-
dać się wszystkim bez wiązania się z kimkolwiek, troszcząc się w szczególny 
sposób o najbardziej opuszczonych”20; zaś posłuszeństwo, które także ślubu-
ją przełożonej/przełożonemu, „dowodzi światu, że można być szczęśliwym, 
nie zatrzymując dla siebie prawa osobistego wyboru, lecz pozostając do cał-
15 CMIS – Światowa Konferencja Instytutów Świeckich. Kongres i Zgromadzenie Ogólne. Asyż, 23–28 

lipca 2012, Słuchając Boga „Między bruzdami historii”: Co świeckość ma do powiedzenia konsekracji, 
Roma 2014, s. 155–156.

16 Informacja podana na spotkaniu plenarnym KKIŚ, które odbyło się w Częstochowie w dniach  
27 lutego – 1 marca 2015 roku.

17 Lumen gentium, nr 31.
18 Paweł VI, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Odpowiedzialnych Generalnych 

Instytutów Świeckich (Castel Gandolfo, 20 września 1972), w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu 
Kościoła świętego. Zbiór dokumentów, oprac. M. Chmielewski, Lublin 2011, s. 78.

19 Tamże, s. 79.
20 Tamże.

kowitej Bożej dyspozycji, zgodnie z tym, czego wymaga codzienne życie, zna-
ki czasu, potrzeby zbawienia współczesnego świata”21. Tak rozumiana synteza 
świeckości z konsekracją, wiary z życiem, uczestniczenia w krzyżu Chrystu-
sa i Jego zmartwychwstaniu dotyczy nie tylko członków instytutów świeckich, 
ale także dziewic konsekrowanych, wdów i wdowców konsekrowanych oraz 
współczesnych konsekrowanych pustelników.

3. Dziewice konsekrowane

Indywidualne formy świeckiego życia konsekrowanego – bez włączania się 
we wspólnotę – sięgają w Kościele początków chrześcijaństwa. W II i III wie-
ku w sercach wielu kobiet, które prowadziły głębsze życie duchowe, rodzi-
ło się pragnienie całkowitego poświęcenia swojego życia Bogu. Nazywano je 
dziewicami. Rezygnowały z małżeństwa, by troszczyć się o sprawy Pana, były 
do dyspozycji Kościoła (por. 1 Kor 7, 32–36; Mt 19, 12). Wielcy ojcowie Ko-
ścioła bardzo cenili ten stan, widząc wzór dziewic chrześcijańskich w Maryi. 
Prowadziły one życie poświęcone modlitwie i służbie bliźnim. Przypomina 
o tym Katechizm Kościoła katolickiego: „Począwszy od czasów apostolskich 
dziewice chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w spo-
sób niepodzielny (por. 1 Kor 7, 34–36) w większej wolności serca, ciała i du-
cha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa 
»dla Królestwa niebieskiego« (Mt 19, 12)”22.

Stan ten przeżywał rozkwit do IV wieku. W Kościele jest to okres narodzin 
i intensywnego rozwoju życia zakonnego, i to właśnie tę drogę zalecano mło-
dym kobietom pragnącym żyć tylko dla Boga23. Od tego momentu liczba dzie-
wic malała, aż do całkowitego zaprzestania ich konsekracji w XII wieku. Życie 
w świeckiej samotności przez wiele kolejnych stuleci nie było w Kościele dro-
gą polecaną dla kobiet. Ta sytuacja zmieniła się dopiero po Soborze Watykań-
skim II. Ojcowie soborowi zalecili odnowienie obrzędu konsekracji dziewic 
żyjących w warunkach typowo świeckich, który już od dawna nie był stoso-
wany24. Odnowiony ryt został zaaprobowany przez papieża Pawła VI i wszedł 
w życie 6 stycznia 1971 roku. Od tego czasu, po ośmiu wiekach przerwy, w ca-
łym Kościele powszechnym stan ten się odradza i można powiedzieć, że znów 
21 Tamże.
22 KKK 922.
23 Komisja Episkopatu Polski, Wskazania duszpasterskie dotyczące stanu dziewic i stanu wdów (dla 

Kościoła w Polsce), luty 2009, s. 1, http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/wskazania_1.pdf (dostęp: 
14 lutego 2014).

24 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 80, w: tenże, 
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt.
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rozkwita. Kobiety te ponownie mają swoje właściwe miejsce w Kościele, na-
leżą do stanu dziewic (ordo virginum), tworząc odrębną formę życia konse-
krowanego25.

Polski przekład obrzędu konsekracji dziewic został zatwierdzony przez 
Kongregację ds. Kultu Bożego w 1990 roku, a wydrukowano go w 2001 roku26. 
W 2006 roku Komisja Episkopatu Polski powołała Podkomisję ds. Indywidu-
alnych Form Życia Konsekrowanego. Jej zadaniem jest m.in. przygotowywa-
nie materiałów informacyjnych pomocnych w realizacji praktyki konsekracji 
dziewic, wdów i pustelników; prowadzenie strony internetowej, z której moż-
na się np. dowiedzieć, jaki jest liczebny stan dziewic w Polsce. Otóż w 36 die-
cezjach do kwietnia 2015 roku konsekrację przyjęło 195 dziewic żyjących 
w warunkach świeckich27.

Osoba, która pragnie całkowicie oddać swoje życie Bogu, ale chce pozo-
stać w swoim środowisku życia, afirmuje ziemską rzeczywistość, jest z życia 
zadowolona i samodzielna – może bezpośrednio zwrócić się do biskupa or-
dynariusza diecezji, który rozeznaje autentyczność powołania, określa czas 
i sposób formacji, zarówno początkowej, jak i permanentnej, dopuszcza do 
konsekracji i konsekruje według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego28. Wi-
dzialnym znakiem konsekracji jest obrączka, którą biskup wkłada na palec 
dziewicy. Konsekracja dziewic to rzeczywiste, publiczne, mistyczne zaślubiny 
z Chrystusem. Dziewica zmienia swój status, staje się osobą zarezerwowaną 
samemu Bogu i jej życie zyskuje wymiar społeczny, a ściśle – kościelny. Przyj-
muje postawę służby Kościołowi i otwartości na potrzeby wszystkich ludzi, 
których ogarnia miłość Chrystusa – jej Oblubieńca. Stan ten nie jest wyni-
kiem własnych przemyśleń, wysiłku czy ascezy, ale przede wszystkim powo-
łaniem, zaproszeniem, darem, szczególną łaską Boga daną konkretnej osobie, 
aby w stanie wolności od więzi małżeńskiej całkowicie oddać się Chrystusowi 
i sprawom królestwa Bożego.

Dziewice konsekrowane żyją osobno (indywidualnie) lub w rodzinie. Mogą 
się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje powołanie29. Nie podlegają żadnym 
strukturom życia wspólnotowego. Ich wspólnotą, w której realizują swoją mi-
sję, jest Kościół lokalny (diecezja, parafia). Z zewnątrz nie różnią się niczym 
od innych kobiet. Pracują w różnych zawodach i wykonują codzienne obo-
wiązki. Są inne pod jednym względem: złożyły ślub czystości, zrezygnowały 
ze stanu małżeńskiego i rodziny, aby całkowicie i radykalnie oddać się do dys-
25 Kodeks prawa kanonicznego, Pallottinum 1984, kan. 604.
26 Pontyfikał Rzymski, Obrzędy konsekracji dziewic, Katowice 2001.
27 Stan dziewic konsekrowanych, http://konsekrowane.org/dziewice/polska_ov.php (dostęp: 30 kwietnia 

2015).
28 Komisja Episkopatu Polski, Wskazania duszpasterskie…, dz. cyt.; por. także KKK 923.
29 KKK 924. 

pozycji Bogu – tak jak Jezus. Dziewica konsekrowana chce być dla każdego 
siostrą, przyjacielem, nie wiążąc się z nikim w sposób szczególny. Konsekra-
cja zobowiązuje ją do rozwijania zdolności miłowania, aby stać się płodną du-
chowo, przez nieustanne szukanie i wypełnianie woli Boga. Ślub czystości nie 
ogranicza serca kobiety, lecz przeciwnie – uwalnia w miłości. 

Papież Benedykt XVI wskazał na bardzo istotny element misji takiej formy ży-
cia, mianowicie pokazanie światu oraz przypomnienie chrześcijaństwu o prze-
mijalności rzeczywistości ziemskiej i zapowiedź dóbr przyszłych – tak będzie po 
drugiej stronie życia30. Sam Jezus nas poucza, że w przyszłym życiu małżeństwo 
straci sens – miłość będzie pełna i nie będzie już prokreacji (por. Mt 22, 30).

We współczesnym zlaicyzowanym i zerotyzowanym świecie konsekracja 
dziewic (dokonująca się publicznie) może być postrzegana jako niezwykły ra-
dykalizm, będący gwałtem na ludzkiej naturze. Z trudności zrozumienia takiej 
drogi życia zdawał sobie sprawę sam Jezus i powiedział krótko: „Kto może po-
jąć, niech pojmuje” (Mt 19, 12). Głęboki sens życia w dziewictwie konsekro-
wanym rozumieją kobiety, które takim powołaniem zostały obdarowane – i to 
wystarczy. Ta wciąż niewielka, ale powiększająca się grupa, którą fascynuje ży-
cie w duchu ośmiu błogosławieństw, jest znakiem sprzeciwu dla zmaterializo-
wanego świata i konsumpcyjnego stylu życia – i taka jest ich główna misja.

4. Wdowy i wdowcy konsekrowani

Indywidualną formą życia konsekrowanego przeżywanego w zwykłych 
warunkach świeckich jest konsekrowane wdowieństwo. Śmierć współmał-
żonka to bardzo bolesne doświadczenie – nie wiadomo, jak żyć dalej z po-
wstałą pustką. Można ją jednak wypełnić Bogiem, do którego i tak należymy 
w życiu i w śmierci (por. Rz 14, 8). Konsekrując wdowieństwo, można je uczy-
nić przestrzenią bardziej radykalnego życia chrześcijańskiego. Konsekracja 
wdów jest znana od czasów apostolskich. Do takiego stanu życia zachęcał św. 
Paweł (por. 1 Kor 7, 8). Stawiano jednak warunki tym, które miały być wciąg- 
nięte do katalogu wdów szczególnie poświęconych Bogu – stanowiły one 
pewnego rodzaju stan (ordo viduarum). Przede wszystkim musiały dawać do-
bre świadectwo o swym życiu (por. 1 Tm 5, 5.9–10). Za aprobatą Kościoła po-
dejmowały decyzję życia w dozgonnej czystości. Wspierały Kościół modlitwą 
i służbą potrzebującym (por. Dz 9, 36–40). Obrzęd konsekracji wdów trwał 
od czasów apostolskich do końca średniowiecza. Rozwój życia zakonnego, 
30 Benedykt XVI, Przemówienie na Kongresie poświęconym „Dziewictwu konsekrowanemu na świecie”, 

Città del Vaticano, 15 maja 2008, nr 6, http://konsekrowane.org/dokumenty/b16-ocv.pdf (dostęp: 
10 kwietnia 2015).
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zwłaszcza monastycznego, sprawił, że kobiety po śmierci mężów mogły re-
alizować swoje pragnienie całkowitego oddania się Bogu w zakonach31. Przez 
kolejne wieki o takim stanie życia dokumenty nie wspominają. Sytuacja zmie-
niła się dopiero po Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II przywrócił prakty-
kę wdowieństwa konsekrowanego. Co prawda Kodeks prawa kanonicznego 
z 1983 roku nic nie wspomina o takiej formie życia, ale Kodeks kanonów Ko-
ściołów wschodnich promulgowany przez Jana Pawła II w 1990 roku w kan. 
570 mówi wprost o możliwości konsekracji wdów. O tej formie życia kon-
sekrowanego wyraźnie dowiadujemy się z Katechizmu Kościoła katolickie-
go z 1992 roku, z poprawkami naniesionymi przez Kongregację Nauki Wiary 
w 1998 roku w kan. 922. Natomiast w adhortacji apostolskiej Vita consecra-
ta z 1996 roku Jan Paweł II pisze: „Ostatnio odrodziła się praktyka konsekra-
cji wdów, znana od czasów apostolskich, oraz konsekracja wdowców. Osoby 
te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak królestwa Boże-
go, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościo-
łowi”32. Bóg uświęca ich stan życia i obdarza specjalną łaską. Wdowy, wdowcy 
nie wchodzą na drogę życia zakonnego, ale podobnie jak dziewice konsekra-
cję urzeczywistniają przez szczególną więź z Kościołem partykularnym i po-
wszechnym33. Służą mu „w większej wolności serca, ciała i ducha”34. 

Wdowieństwo konsekrowane jest traktowane jako przedłużenie, konty-
nuacja i wzmocnienie powołania małżeńskiego, realizowanego teraz bardziej 
w wymiarze duchowym. Wdowa, wdowiec rezygnują z powtórnego małżeń-
stwa. Miłość do małżonka, małżonki realizuje się teraz w postaci miłości dzie-
wiczej. Jest to inna perspektywa miłości – niewidzialna, ale też, jak twierdzi 
Wiesław Łyko OMI, uzdrawiająca, oczyszczająca to, co w małżeństwie nie 
było udane35. Osoba poświęca się całkowicie służbie Chrystusowi, aby być bli-
sko, bo duchowo, ze wszystkimi, którzy są jej bliscy. Najlepszym dowodem 
na rozkwit tego stanu są dane statystyczne. W 2013 roku w Polsce konsekra-
cji dostąpiło 19 wdów, ale już w kolejnym roku było 226 wdów konsekrowa-
nych i jeden wdowiec. Dane z kwietnia 2015 roku informują o 242 wdowach 
i jednym wdowcu36.

31 W. Łyko, Rzut oka na historię „ordo viduarum”, s. 2, http://www.konsekrowane.org/dokumenty/ 
3.3.4-ovd-historia-aneks.pdf (dostęp: 30 kwietnia 2015).

32 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita 
conscrata, nr 7, Częstochowa 1996.

33 Tamże, nr 42.
34 KKK z poprawkami naniesionymi przez Kongregację Nauki Wiary w 1998 roku, nr 922.
35 W. Łyko, Powołanie i misja!, http://www.konsekrowane.org/wdowy/dokumenty/powolanie.pdf 

(dostęp: 30 kwietnia 2015).
36 Stan wdów konsekrowanych, http://konsekrowane.org/wdowy/ (dostęp: 30 kwietnia 2015).

Bóg, do którego i w życiu, i w śmierci należymy, wybiera, kogo chce i kie-
dy chce. Dla Niego nigdy nie jest za późno, dlatego również wdowieństwo 
jest powołaniem i misją. Bezpośrednia odpowiedzialność za wdowy i wdow-
ców konsekrowanych na terenie diecezji spoczywa na biskupie diecezjalnym, 
który rozeznaje autentyczność powołania, dopuszcza do konsekracji i jest jej 
szafarzem. Wcześniej zapewnia on kandydatowi formację początkową. Osoba 
konsekrowana ma obowiązek do końca życia kontynuować swój rozwój w wy-
miarze duchowym, teologicznym i apostolskim. Biskup danej diecezji określa 
sposób realizacji formacji ciągłej (częstotliwość spotkań, dni skupienia, reko-
lekcje). Aby rozwijać swoje życie duchowe i wiernie realizować swoje powoła-
nie, zaleca się, aby w planie dnia i tygodnia wdowy, wdowca konsekrowanych 
były: codzienne uczestnictwo we Mszy św. – wedle swoich możliwości, czy-
tanie i rozważanie Pisma Świętego, odmawianie liturgii godzin, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu37.

5. Pustelnicy i pustelnice

W Kościele katolickim do indywidualnych form życia konsekrowanego, 
oprócz konsekrowanych dziewic, wdów oraz wdowców, należą także pustel-
nicy i pustelnice. Życie pustelnicze ma w Kościele bogatą historię. Za okres 
jego narodzin przyjmuje się przełom III i IV wieku. Wówczas to wielu chrze-
ścijan zapragnęło żyć Ewangelią bardziej radykalnie, przeciwstawiając się ze-
świecczeniu chrześcijaństwa, gdy religia ta uznana została za oficjalną w całym 
Cesarstwie Rzymskim38. Udawali się na pustynię, aby z dala od ludzi, w sa-
motności nawiązać głębszą więź z Bogiem, dotrzeć do prawdy o sobie i tylko 
z pomocą Bożą toczyć walkę z pokusami złego ducha, który, jak wierzono, na 
pustyni atakuje z wyjątkową siłą. Miejsce to uznawano za szczególnie sprzy-
jające wzrastaniu w ewangelicznej doskonałości. Pustelnicy zwani byli eremi-
tami albo anachoretami39.

Eremityzm, zwany dziś także diecezjalnym życiem pustelniczym, wciąż 
istnieje w Kościele, chociaż rozmiar tego zjawiska jest niewielki. Wprowadze-

37 Komisja Episkopatu Polski, Wskazania duszpasterskie…, dz. cyt., s. 5.
38 M. Rotsaert, O życiu zakonnym w Europie anno 2006, http://www.zyciezakonne.pl/rotsaert-m-sj-o-

zycie-zakonne-w-europie-anno–2006–30296/ (dostęp: 11 kwietnia 2015): po edykcie mediolańskim 
w 313 roku wszystko się dla chrześcijan zmieniło. Bycie chrześcijaninem stało się wręcz atutem, 
pomagało w znalezieniu pracy i zrobieniu kariery społecznej. Społeczeństwo stawało się coraz 
bardziej chrześcijańskie, ale tylko z nazwy. Wiarę przyjmowano często pod presją władzy, czasem 
dla mody albo korzyści. Samo życie społeczne nie było przepojone duchem chrześcijańskim.

39 M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, Kraków 1999, s. 185–190: eremici wywarli wpływ na tworzenie 
się zakonów o surowej regule, żyjących w odosobnieniu, jak karmelici, kartuzi oraz kameduli.
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nie po Soborze Watykańskim II tej instytucji do Kodeksu prawa kanonicz-
nego nadało jej status formy życia konsekrowanego. Współczesny Kościół 
uznaje więc taką formę życia pustelniczego, „w którym wierni przez surowsze 
odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwę i pokutę 
poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata”40. Jest to „szczegól-
ne powołanie”41 do życia w samotności, ale w komunii z Kościołem, któremu 
służą „specyficznym charyzmatem kontemplacyjnym”42. Dla pustelnika, pu-
stelnicy cała doba jest nieustannym przebywaniem z Panem.

Taka forma życia jest drogą wyjątkową. Człowiek ze swej natury nie jest 
przystosowany do życia samotniczego – rozwija się i dojrzewa we wspólnocie. 
Ale jest też stworzony do relacji z Bogiem, która może się rozwijać w każdym 
powołaniu. Współczesny pustelnik odsuwa się od świata nie wprost na pu-
stynię, ale pustynię tworzy wokół siebie. Zafascynowany duchowością pusty-
ni, żyje w izolacji od ludzi i spraw tego świata w takiej mierze, w jakiej jest to 
możliwe. W tym odnajduje głęboki sens oraz radość. Jego życie ma dla świata 
znaczenie głównie profetyczne. Pustelnicy przez oderwanie od świata świad-
czą o przemijalności i złudzie wartości doczesnych; wskazują na wartości nie-
przemijające i duchowe: więź z Bogiem, wewnętrzną wolność i radość życia 
niezależną od dóbr materialnych i doznań zmysłowych, pracę nad własnym 
sumieniem, docieranie do prawdy o sobie, a także na wartość samotności i ci-
szy dla harmonijnego rozwoju człowieka.

Prowadzenie życia samotnego, ascetycznego, odizolowanego od świa-
ta nie czyni jeszcze osoby pustelnikiem, pustelnicą w rozumieniu prawa ka-
nonicznego Kościoła łacińskiego. Stawia ono pod tym względem określone 
wymogi: „Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu 
konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się 
publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewan-
gelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia”43. Bi-
skup diecezjalny określa warunki przyjęcia i sposób przygotowania kandydata 
czy kandydatki – jeśli wywodzą się wprost ze świeckiego środowiska. To on 
jest odpowiedzialny za ich formację, ale może tę odpowiedzialność powierzyć 
odpowiednio przygotowanemu moderatorowi diecezjalnemu. Pustelnik i pu-
stelnica wobec biskupa diecezjalnego składają najpierw profesję czasową, a po 
kilku latach profesję wieczystą, czyli ślubują praktykowanie rad ewangelicz-
nych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości44. Każda osoba powinna mieć swo-

40 KPK, kan. 603 § 1.
41 KKK 921.
42 Vita consecrata, nr 42. 
43 KPK, kan. 603 § 2.
44 Komisja Episkopatu Polski, Wskazania duszpasterskie dotyczące stanu dziewic, stanu wdów, pustelnic 

ją regułę życia (statut osobowy), zaaprobowaną przez biskupa diecezjalnego, 
według której ma prowadzić swoje pustelnicze życie45.

Zaleca się, aby osoby żyjące w stanie dziewic, wdów i wdowców oraz pu-
stelników i pustelnic regularnie uczestniczyły – oprócz innych form rekolek-
cji – w rekolekcjach stanowych, organizowanych przez osoby odpowiedzialne 
za te poszczególne stany w danej diecezji oraz przez Centrum Promocji Indy-
widualnych Form Życia Konsekrowanego (IFŻK), działające w ramach Pod-
komisji KEP ds. IFŻK46

Zakończenie

Od samego początku w Kościele istnieli ludzie odczytujący swoją drogę ży-
cia jako całkowite poświęcenie się sprawom Bożym we wspólnocie Kościoła, 
który realizował swoją misję pośród świata – gdy nie było jeszcze życia zakon-
nego i klasztornych murów. We współczesnym Kościele jesteśmy świadkami 
odradzania się tych form życia. Wielu dzisiaj słyszy w swoim wnętrzu słowa 
Jezusa wypowiadane nad Jeziorem Galilejskim: „Pójdź za Mną”, i realizują je 
w codziennym, świeckim życiu. Chrzest św. jest dla człowieka fundamental-
ną konsekracją, którą może świadomie i dobrowolnie dopełnić, odpowiadając 
na Boże powołanie do całkowitego i wyłącznego oddania Mu swojego życia 
przez profesję rad ewangelicznych. Chociaż Ewangelia i jej radykalizm są dla 
wszystkich, to jednak osoby konsekrowane idą za Panem w sposób szczegól-
ny, profetyczny.

Nowe formy życia konsekrowanego, których rozkwit obserwujemy w Ko-
ściele, wynikają z głębokiego pragnienia pogodzenia pełnej konsekracji ży-
cia według rad ewangelicznych i pełnej odpowiedzialności za świat poprzez 
obecność w nim i różnoraką działalność przekształcającą go od wewnątrz, 
aby go udoskonalać i uświęcać. Świeccy chrześcijanie przez radykalne naśla-
dowanie życia i nauczania Jezusa czynią ze swojego życia przestrzeń, w któ-
rej On działa i zbawia. Żyjąc zgodnie z hierarchią wartości opartą na wierze, 
wprowadzają nową jakość w codzienną egzystencję. Obecne potrzeby Ko-
ścioła i świata sprawiają, że Duch Święty wzbudza w sercach wielu osób prag- 
nienie życia tylko dla Boga w zwyczajnych świeckich warunkach.

i pustelników (dla Kościoła w Polsce), cz. II, maj 2010, s. 3–5, http://konsekrowane.org/dokumenty/
wskazania_2.pdf (dostęp: 3 grudnia 2015).

45 H. Śmiarowski, Niektóre wskazania duszpasterskie dotyczące konsekrowanych pustelników i pustelnic. 
Aneks do Wskazań duszpasterskich, cz. II, s. 3, http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/3.4.3-ove-
artykul-aneks.pdf (dostęp: 30 kwietnia 2015).

46 Komisja Episkopatu Polski, Wskazania duszpasterskie…, cz. II, dz. cyt., s. 6.
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Konsekracja wyznacza styl życia, w którym jest dużo miejsca na ofiarę 
i wyrzeczenie. Kto nie zna tajemnicy łaski powołującej do konsekracji, nie 
zrozumie takiego stylu życia, w którym jest potrzeba wyłączności dla niewi-
dzialnego Oblubieńca i prowadzenia głębokiego życia wewnętrznego, z któ-
rego „wytryska apostolstwo, realizowane w warunkach życia świeckiego, jako 
wielkoduszne świadectwo służby i miłości do Kościoła (…), jako obecność, 
która przenika ten świat od wewnątrz, nie ulegając jego wpływom”47. Takie 
życie – szczęśliwe życie – sprzeciwia się utartym schematom i współczesnym 
trendom. Wprowadza też pewien niepokój, gdyż uświadamia istnienie innej 
rzeczywistości. Osoby konsekrowane, żyjąc pośród świata, ukazują drogi wio-
dące do zbawienia. Jest to dla wszystkich chrześcijan wezwanie, apel do re-
fleksji nad jakością własnej wiary. 

W świecie naznaczonym chciwością, żądzą przyjemności i kultem władzy 
życie osób konsekrowanych wskazuje na wartość ubóstwa, czystości i służ-
by. Nie jest to łatwy program, wręcz przeciwnie, ale, jak powiedział Paweł VI, 
to właśnie konsekracja jest „pełnią, która wynagrodzi wszelkie wyrzeczenia 
i uzdolni was do tego nadzwyczajnego paradoksu miłości: dawać drugim, 
dawać bliźniemu, aby otrzymać w Chrystusie”48. Poza tym konsekracja jest 
znakiem doskonałego utożsamiania się z Kościołem i jego misją powierzoną 
mu przez Chrystusa. To zobowiązuje i jest bodźcem do dawania świadectwa 
w zwykłych warunkach życia, pokornej służby, a nawet ofiary, do podtrzy-
mywania misji i struktur Kościoła, ożywiania w nim duchowości i miłości49. 
Widzimy więc, że konsekracja jako uświęcający akt Boga wobec człowieka 
uzdalnia go i zobowiązuje do wiernego wypełniania Jego woli, i czyni narzę-
dziem Jego zbawczego działania. 

Zakończę słowami św. Jana Pawła II: „prymat Boga nadaje ludzkiemu ist-
nieniu pełnię sensu i radości”50. Świadectwo świeckich osób konsekrowanych 
jest opatrznościowym narzędziem przypominania i wprowadzania w życie 
takiej postawy, i przekazania jej całemu Kościołowi, aby w coraz większym 
stopniu stawał się znakiem rzeczy przyszłych. 

Wnikając w istotę takiego powołania życiowego, trudno je postrzegać 
w kategoriach paradoksu czy fenomenu. Tak może się wydawać tylko lu-
dziom żyjącym na powierzchni własnych duchowych możliwości, którzy jesz-

47 Paweł VI, Przemówienie do misjonarek Instytutu Świeckiego Królewskości Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa (Watykan, 2 sierpnia 1970), w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego, 
dz. cyt., s. 60.

48 Tenże, Przemówienie do I Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Watykan, 26 września 1970), 
w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego, dz. cyt., s. 64.

49 Tamże, s. 65; zob. także: Paweł VI, List apostolski z okazji 25. rocznicy konstytucji apostolskiej 
Provida Mater Ecclesia, dz. cyt., s. 57. 

50 Vita consecrata, nr 27.

cze nie rozpoznali swojego życiowego powołania i przeznaczenia. Nie ma 
nic niezwykłego w tym, że Bóg niektóre osoby obdarza takim właśnie po-
wołaniem, włączając je wedle swojego zamysłu do zbawczej misji wobec 
świata, który tak umiłował, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każ-
dy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (por. J 3, 16–18).
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Summary

Consecrated life of laymen – paradox or wonder?

The article is an intellectual reflection on the forms of consecrated life 
of laymen which appeared in the recent history of Church. It is a form of 
community living called secular institutes and individual forms: consecrat-
ed virgins status, consecrated widows and widows status and contemporary 
consecrated hermits. The Year of Consecrated Life, which is celebrated at the 
moment, encourages to understand the specificity and beauty of these less 
known forms of life. The essence of vocation for consecrated secular life is the 
synthesis between full consecrated life according to evangelical advice: pov-
erty, obedience, chastity and full responsibility for the world by the activity 
transforming the world from inside. These people do not differ in any particu-
lar way from other laymen. Their mission is apostleship by Christian presence 
in vocational and social environment. They are for God and the world. They 
are often met with incomprehension, however, they find complete happiness 
and joy in life, sharing them with others. The article shows the motives which 
can prove and justify this style of life, which differs from the basic vocation of 
a man who is created for life in a family community.

Barbara Rozen – dr hab., prof. UWM; pracuje na Wydziale Teolo-
gii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Katedrze Nauk 
o Rodzinie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na pod-
stawie rozprawy naukowej Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne. Działalność naukowo-ba-
dawczą koncentruje wokół zagadnień integralnego rozwoju człowieka in-
spirowanego humanizmem chrześcijańskim. Jest autorką wielu artykułów 
z tej dziedziny. Na Wydziale Teologii prowadzi wykłady i ćwiczenia z ka-
techetyki, dydaktyki, pedagogiki.
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Wstęp

Carmelus totus marianus est („Karmel cały jest maryjny”) – głosi średnio-
wieczna sentencja, przywołana za naszych dni przez św. Jana Pawła II1. Rze-
czywiście, od początku swego istnienia, tj. od XIII wieku, zakon karmelitański 
został uznany w Kościele jako zakon maryjny i wszystkie źródła historyczne 
oraz cała historiografia karmelitańska zgodnie świadczą o centralnym miej-
scu Matki Chrystusa w życiu i posłudze zakonników. Maryja – jak napisał  
o. prof. Benignus J. Wanat – jest „racją bytu zakonu, istotnym elementem 
w życiu duchowym karmelity i formą świętości. Całe życie duchowe Karme-
lu jest dogłębnie maryjne w swoich początkach, nazwie, liturgii, mistyce, kon-
templacji i apostolstwie”2. „Annuario Pontificio” – wydawany każdego roku 
przez Stolicę Apostolską swego rodzaju rocznik statystyczny Kościoła kato-
lickiego – definiuje zakon karmelitański jako poświęcony naśladowaniu Mat-
ki Bożej i szerzeniu Jej kultu3.

1 List do karmelitanek bosych z okazji czterechsetlecia śmierci św. Teresy (31 maja 1982), w: Kar-
melitów bosych znam od dziecka, red. Sz.T. Praśkiewicz, Łódź–Rzym 1988, s. 35.

2 B.J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 
1605–1975, Kraków 1979, s. 26.

3 Annauario Pontificio, Città del Vaticano 2014, s. 1424.
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Nie dziwi zatem fakt, że karmelici należeli do obrońców Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to – jak zaznacza o. Czesław Gil – tym 
bardziej godne podkre ślenia, że przy nauczaniu teologii opierali się na Sumie 
teologicz nej św. Tomasza z Akwinu. Mimo szacunku dla swego mistrza w tym 
jednym punkcie nie godzili się z nim4. Co więcej, tradycja karmelitańska aż 
do soborowego aggiornamento z drugiej połowy ubiegłego wieku interpreto-
wała w kluczu maryjnym, jako zapowiedź Niepokalanej, opis 1 Krl 18, 41–45, 
i w obłoku, jaki na skutek modlitwy Eliasza wzniósł się z morza po latach su-
szy, widziała symbol Maryi, która w Chrystusie zesłała nam obfity deszcz ła-
ski. Reasumuje to doskonale przedsoborowa prefacja z Mszy św. o Matce Bożej 
z Góry Karmel: „(…) qui per nubem levem, de mari ascendentem, Immacu-
latam Virginem Mariam beato Eliae Prophetae mirabiliter praesignasti, eique 
cultum a filiis prophetarum praestari voluisti” („który w lekkim obłoku unoszą-
cym się z morza objawiłeś św. prorokowi Eliaszowi Niepokalaną Dziewicę Ma-
ryję i pozwoliłeś synom prorockim oddawać Jej cześć”)5. Z kolei płodny pisarz 
polskiego Karmelu, o. Bernard Smyrak (zm. 1980), pisał w 1937 roku: „[I oto] 
ukazała się oczom jego [Eliasza] chmurka na niebie mała, podobna do stopy 
człowieczej. W tej chmurce (…) Eliasz boskim jasnowidzeniem obdarzony, cho-
ciaż miał oczy w dło niach ukryte, ujrzał cudowną postać Przeczystej Dziewicy, 
która po dziewięciu dopiero wiekach na świat przyjść miała bez zmazy poczęta, 
aby żyć na nim niepokalanie i wydać za sprawą Ducha Świętego Jezusa Chrystu-
sa, jednorodzonego Syna Boga, Zbawiciela świata”6.

Nie powinien więc też nikogo zaskoczyć fakt, że gdy w 1605 roku kar-
melici bosi, wielcy czciciele Niepokalanej, przybyli na fundację do Krakowa 
i urządzali pierwszy klasztor w naszej ojczyźnie, wybrali dla niego tytuł Nie-
pokalanego Poczęcia. Cieszymy się, że także ich spadkobiercy, współbracia 
młodsi od nich o ponad trzy stulecia, gdy powrócili do Krakowa w 1909 roku, 
aby żyć tutaj tym samym maryjnym ideałem, postąpili tak samo. Pomimo że 
istniał i nadal istnieje – jakkolwiek nie jest kościołem klasztornym, ale szpital-
nym – ich pierwotny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia przy ul. Kopernika, 
i pomimo stosunkowo niewielkiej odległości od ul. Rakowickiej, przy której 
osiedli, wezwanie tego samego dogmatu maryjnego, stwierdzonego bullą pa-
pieską Ineffabilis Deus dopiero w 1854 roku, nadali również swojemu nowe-
mu klasztorowi. I chwała im za to!

Oczywiście, wybór maryjnej tytulacji kościoła pociągał za sobą odpowied-
ni dobór jego wystroju. I nasi współbracia sprzed stulecia okazali się tutaj bar-

4 Cz. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605–1655, „Nasza Przeszłość” 1977, t. 48, s. 187.
5 Proprium Missarum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae MCMXXII, s. 74.
6 Bernard od Matki Bożej [Smyrak], Zakon Najświętszej Marii Panny z Góry Karmelu. Jego hi-

storia, duch, życie, Kraków 1937, s. 20.

dzo konsekwentni. Maryjne elementy wystroju są w świątyni liczne i bardzo 
zharmonizowane: umieszczenie na jego fasadzie mozaiki Matki Bożej Kar-
melitańskiej, według obrazu Van Oera; wystaranie się o piękny obraz Niepo-
kalanej, kopię arcydzieła Bartłomieja Murilla do głównego ołtarza; nadanie 
maryjnej tematyki witrażom prezbiterium, czyniąc je całe – także poprzez 
alabastrową literę M, symbol Jezusowej Matki, umieszczoną w zwieńczeniu – 
na wskroś maryjnym; dedykowanie Matce Najświętszej dwóch spośród trzech 
wewnętrznych kaplic kościoła: Matce Bożej Ostrobramskiej kaplicy po prawej 
stronie nawy i Matce Bożej Bolesnej kaplicy pod chórem muzycznym, z lewej 
strony kruchty. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

1. Mozaika Madonny Karmelu Van Oera na fasadzie kościoła

O maryjnym tytule karmelitańskiego kościoła każdego przechodzącego 
ul. Lubomirskich czy Wita Stwosza przy skrzyżowaniu z ul. Rakowicką infor-
muje iskrząca w promieniach przedpołudniowego słońca mozaika Madonny 
Karmelu, umieszczona we wnęce nad portalem wejściowym. Po obu stronach 
wyobrażenia Madonny, wzorowanej na obrazie Van Oera7, znajdują się mo-
zaiki świętych reformatorów Karmelu i doktorów Kościoła, Teresy od Jezu-
sa z lewej i Jana od Krzyża z prawej strony. Mozaiki, według projektu malarza 
Jana Bąkowskiego, wykonał jezuita Albert J. Pieczonka w 1934 roku8. Nad mo-
zaiką umieszczono dużych rozmiarów herb zakonu karmelitów bosych. Tym 
samym karmelitańska i maryjna tożsamość świątyni została podkreślona już 
na zewnątrz.

Ciekawe, że mozaiki z fasady kościoła znajdują odwzorowanie (a może 
swój pierwowzór) w obrazach Madonny Karmelu i świętych jego reformato-
rów, jakie znajdują się w refektarzu klasztornym. 

2. Na wskroś maryjny wystrój prezbiterium

Maryjność kościoła, jakkolwiek zauważalna już na zewnątrz, jawi się jed-
nak w całej swej okazałości, gdy otworzymy jego drzwi i wejdziemy do wnę-
trza. Najpierw uwagę przyciąga zauważalny już z kruchty obraz jego Patronki 
– ponad pięciometrowej wysokości reprodukcja arcydzieła Madonny Bartło-
mieja Murilla, wykonana na zamówienie zakonników przez malarza z Czech. 
Obraz stanowi centralną część głównego ołtarza wykonanego z białego i sza-
rego alabastru w fabryce Czartoryskich w Żurawnie według projektu inż. Jó-
7 Zob. B.J. Wanat, Z dziejów kultu Matki Bożej w Zakonie Karmelitów, Kraków 2000, s. 25. 
8 Kronika klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Krakowie, t. I, s. 198; B.J. Wanat, Zakon Karme-

litów Bosych w Polsce, dz. cyt., s. 111.
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zefa Szostakiewicza ze Lwowa. Ołtarz zajmuje większą część tylnej ściany 
prezbiterium. Dwa alabastrowe słupy, zakończone rzeźbionymi głowicami, 
podtrzymują nadto dwie białe lampy, całość ramy wieńczy na samym szczy-
cie litera „M” z krzyżem – symbol Najświętszej Maryi Dziewicy, Współod-
kupicielki lub, jak woli dzisiejsza mariologia, „współpracownicy Chrystusa 
w dziele zbawienia”9. Po bokach obrazu Niepokalanej, podobnie jak na fasa-
dzie kościoła, ustawiono figury przedstawiające reformatorów Karmelu: św. 
Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża, stojących na dwóch wysokich cokołach. 
Oba posągi, wysokości około dwóch metrów, zostały wykonane w całości 
z białego, poprzecinanego gdzieniegdzie szarymi żyłkami alabastru w Żura-
wińskich Zakładach Przemysłu Artystycznego, gdzie powstał również cały 
ołtarz. Św. Jan od Krzyża przedstawiony jest jako doktor Kościoła z piórem 
i księgami mistycznymi w rękach oraz przyciskanym do serca krzyżem, z któ-
rego zaczerpnął całą swą boską mądrość. U jego stóp zrywa się do lotu orzeł 
– aquila metaphysicans, symbolizujący jego wzloty ku Bogu. Św. Teresa, wy-
rzeźbiona podobnie, jedną ręką ujmuje pióro, a w drugiej podtrzymuje jedną 
z wielu swoich ksiąg, których reszta spoczywa u jej stóp. Nie zapominajmy, że 
obydwoje reformatorzy byli wielkimi czcicielami Maryi: dla św. Teresy refor-
ma Karmelu była „wznowieniem reguły i ducha Zakonu Najświętszej Matki 
Jego [tj. Chrystusa]”10, a św. Jan od Krzyża w swej Modlitwie duszy rozmiłowa-
nej wyznał, że „Matka Boża jest jego”, podsumowując całe maryjne doświad-
czenie w jego wspinaczce na górę Karmel11. 

Co więcej, maryjność prezbiterium kościoła potęgują również witraże wy-
konane w jego wszystkich sześciu wysokich, ostrołukowych oknach. Czte-
ry z nich, boczne, ukazują w swych medalionach Najświętszą Maryję Pannę 
z Góry Karmel, Matkę Bożą Częstochowską, Ostrobramską i Berdyczowską. 
Dobór wizerunków świadczy o karmelitańskiej i patriotycznej postawie zakon-
ników. Jako karmelici bosi – stąd witrażowy medalion z Matką Bożą z Góry 
Karmel – nie przestali przecież być Polakami, a więc vis-à-vis Królowej Karme-
lu umieścili na witrażu Królową Korony Polskiej. Nadto wykonali jeszcze dwie 
Madonny, jakże bliskie każdemu Polakowi: obydwie z założonych przez karme-
litów bosych sanktuariów maryjnych i obydwie, powiedzmy to, kresowe: Ostro-
bramskiej Matki Miłosierdzia – Wielkiej Księżnej Litewskiej, i Szkaplerznej 
Madonny Berdyczowskiej – Okrasy ta Ochoronycy ukrainskich zemel12, gdyż 
jak mówiło porzekadło, „czym Jasna Góra dla Polski, a Ostra Brama dla Litwy, 
tym Berdyczów dla Ukrainy”. Przywołajmy też trafne wezwania litanijne, jakie 

9 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, nr 61.
10 Św. Teresa od Jezusa, Księga Fundacji, 14, 5, Kraków 2006, s. 148.
11 Św. Jan od Krzyża, Sentencje, 26, w: tenże, Dzieła, t. II, Kraków 2004, s. 455.
12 „Życie Karmelu” 2001, nr 50, s. 36.

umieszczono w dolnej części okien, pod witrażowymi medalionami: „Królowo 
Korony Polskiej” (pod Częstochowską), „Pod Twoją obronę uciekamy się” (pod 
Ostrobramską) oraz „Królowo, Ozdobo Karmelu” (pod Szkaplerzną), „Matko, 
nie opuszczaj nas” (pod Berdyczowską).

Ważniejszymi witrażami, bo zajmującymi całe znajdujące się po bokach 
obrazu Niepokalanej okna, są witraże karmelitańskie przedstawiające dwie 
wizje maryjne: wizję obłoku prefigurującego Niepokalaną, przyszłą Boga-
rodzicielkę, przez proroka Eliasza (prawostronny), i wizję szkaplerzną św. 
Szymona Stocka (lewostronny). Z okazji ich wykonania na łamach „Głosu 
Karmelu” z 1932 roku pojawił się poemat, podpisany – jak wówczas czyniono 
– tylko lakonicznie „karmelita bosy”, ale zdradzający kunszt cytowanego już 
o. Bernarda Smyraka, zatytułowany Dwie wizje13. Znalazł się tam także pro-
jekt obu witraży z adnotacją, że zostały one nieco zmienione14. Zacytujmy nie-
które fragmenty poematu. Co do wizji Eliasza:

A Duch Pański był z Eliaszem, który w chmurce onej, zwiastującej deszczu 
strugi, poznał obraz Bogarodzicy.
Jak chmurka ona wyszła z brudnego morza, lekka i ja sna – tak i Ona miała 
wyjść z morza ludzkości grzechem ska lanej, bez zmazy, najczystsza, nie-
pokalana…
Jak obłoczek on przyniósł wielki deszcz – tak Niepoka lana przyniosła deszcz 
wielki łaski Bożej na ludzkość całą, przez Syna swego Boga-Człowieka.
Po deszczu onym, uproszonym przez Eliasza, odrodził się kraj spalony – 
również z przyjściem Zbawiciela nastąpiło od rodzenie ludzkości, zaczęła 
się nowa epoka świata.
Eliasz tedy od widzenia obłoczka zaczął oddawać cześć przyszłej Matce 
Boga.
To był początek czci Niepokalanej15.

I co do wizji szkaplerznej:

Noc była…
Cisza wielka zalegała świat.
Na niebie iskrzyły się miriady gwiazd, łagodne światło księżyca srebrzyło 
ziemię uśpioną.
Potężne mury klasztoru sterczały wysoko w górę, a w ich wnętrzu spokój 
głęboki panował: zakonnicy spoczywali.
Jeden z nich jednak czuwał: padające przez okno światło księżyca oświeciło 
właśnie jego twarz wychudłą, czoło zorane bruzdami trosk.
Klęczał pogrążony w najgłębszym skupieniu i modlił się…
To św. Szymon Stock, Anglik, generał zakonu karmelitańskiego.

13 „Głos Karmelu” 1932, nr 6, s. 242–247.
14 Tamże, s. 245.
15 Tamże, s. 243.
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(…)
Chmura zagłady zawisła nad nim.
Bolał święty mąż nad tym, bolał bardzo i szukał pomocy u Tej, która była 
Matką i Gwiazdą Karmelu.
A ufność jego nie miała granic!
Maryjo! – wołał (…) wszak dla Ciebie żyjemy, Tobie oddawaliśmy cześć, za-
nim na świat przyszłaś, czyż pozwolisz, aby ta pieśń, która od tylu wie ków 
brzmi w naszym zakonie ku chwale Twej, miała teraz umilknąć?
(…)
Kwiecie Karmelu! – Różdżko winna kwitnąca – Niebios jasności – Dzie-
wico rodząca. – O Ty Jedyna! Matko – Dzie wico – dzieciom Karmelu okaż 
swe względy… O Gwiazdo morska!…
Modlitwa z takim ogromem ufności rzucana ku niebu nie mogła być 
odrzuconą, i jak niegdyś Eliaszowa – otworzyła nie biosa16.

„Całe prezbiterium – pisał bardziej niż słusznie br. J. (chyba o. Jan Kanty 
Osierda) w „Głosie Karmelu” z tego samego roku – można więc nazwać praw-
dziwie maryjnym, oddanym w całości na cześć i chwałę Maryi”17. I szczerze 
wyznawał, że „Jej też, Królowej naszej, składamy gorące dzięki za wszystko, że 
po budziła serca ofiarne w naszych ciężkich, krytycznych czasach do tak pięk-
nego dzieła na Jej chwałę”18.

Odnotujmy jeszcze, że Niepokalaną Murilla, a także medaliony z trzech wi-
traży wyhaftowano na czterech cennych rzymskich ornatach, stanowiących 
wyposażenie zakrystii kościoła. Ornat z Niepokalaną Murilla służył niegdyś 
wyłącznie na Jej uroczystość i na największe święta maryjne. Na zdjęciu jednej 
z dawnych celebr widzimy go na barkach biskupa – głównego celebransa. 

3. Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej

Dziełem równie pięknym, i też na wskroś maryjnym, jest w kościele karme-
litów bosych przy ul. Rakowickiej kaplica ostrobramska. Znajduje się ona po 
prawej stronie nawy, naprzeciw zakrystii, i została zbudowana według planów 
architekta Tadeusza Stryjeńskiego w 1910 roku. Nazywana była początkowo 
kaplicą III Zakonu. Z fundacji jednej z jego członkiń (ofiarowała 2980 marek) 
i dzięki zaangażowaniu o. Ignacego Bylicy OCD (zm. 1961)19 wykonano neo-
gotycki ołtarz snycerskiej roboty w zakładzie Ferdynanda Stuflesera w Groden 

16 Tamże, s. 244–245. 
17 Kronika karmelitańska. Nowy wielki ołtarz w kościele naszym w Krakowie, „Głos Karmelu” 

1932, nr 6, s. 126.
18 Tamże.
19 Zob. K. Furmanik, Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej i prowincji 

krakowskiej pw. Ducha Świętego 1881–1998, Kraków 1998, s. 153. 

w Tyrolu20. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z XIX wieku, malowany techni-
ką olejną na płótnie, ofiarował klasztor w Czernej. Był on szczególnie bliski św. 
Rafałowi Kalinowskiemu, który lubił się przed nim modlić21. W predelli ołtarza 
po obu stronach znajdują się płaskorzeźby dwóch maryjnych scen ewangelicz-
nych, tj. Zwiastowania (z lewej) i Nawiedzenia (z prawej).

W 1954 roku, z okazji stulecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny, kaplica otrzymała nową polichromię. Dzie-
ło to, poświęcone 14 czerwca 1955 roku, stanowiło – jak czytamy w kronice 
– „wotum klasztoru i mieszkańców dzielnicy ofiarowane Matce Najświętszej 
jako pamiątka Jej Roku Maryjnego”22. Opatrznościowo, informacją o odno-
wieniu kaplicy rozpoczyna się nowy, czwarty już tom kroniki klasztornej, dla-
tego przyozdobiono jego pierwszą stronę piękną ręcznie wykonaną ryciną 
Matki Bożej Ostrobramskiej z napisem: „Ku chwale Bogurodzicy, w Roku Ma-
ryjnym 1954, wspólnymi siłami odnowiliśmy kaplicę Najświętszej Panny”23. 
Kronika zawiera 28 stronic podpisów ofiarodawców, którzy wsparli renowa-
cję kaplicy.

Motywy dekoracyjno-figuralne odnowionej polichromii przedstawiają 
wezwania Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny i – jak zaznacza 
o. prof. Benignus J. Wanat – nawiązują, w zmienionej formie malarstwa z po-
łowy XX wieku, do koncepcji tejże Litanii Jana Matejki w bazylice Mariac-
kiej24. Na ścianie po obu stronach ołtarza umieszczono Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego, zachęcające do życia w szkole Maryi, aby Polska była rze-
czywistym królestwem Chrystusa i Jej samej.

Zauważmy, że w kaplicy do dziś gromadzą się na modlitwę i Euchary-
stię w ramach swoich comiesięcznych dni skupienia członkowie krakowskiej 
wspólnoty świeckiego (dawniej trzeciego) zakonu karmelitańskiego.

4. Kaplica Matki Bożej Bolesnej

Jak już wspomniano, krakowski kościół karmelitów bosych szczyci się jesz-
cze jedną kaplicą maryjną. Chodzi o znajdującą się pod chórem z lewej strony 
kruchty kaplicę Matki Bożej Bolesnej. Jej alabastrowy ołtarz według projek-
tu inż. Józefa Szostakiewicza wykonała w 1936 roku za cenę 3500 zł fabryka 
Czartoryskich w Żurawnie. W predelli znajduje się półkoliście zamknięty ob-

20 J. Wiśniewska, Architektura i wystrój kościoła OO. Karmelitów bosych w Krakowie przy ul. 
Rakowickiej 18, Praca magisterska, PAT, Kraków 1997, s. 59. 

21 B.J. Wanat, Zarys rozwoju kultu Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, Kraków 2003, s. 38.
22 Kronika klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Krakowie, t. IV, od roku 1955, s. 4–5.
23 Tamże, s. 3.
24 B.J. Wanat, Zarys rozwoju…, dz. cyt., s. 38.
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raz Maryi przebitej mieczem boleści, który nie ma ostrych konturów – jest 
bowiem mieczem duchowym, zapowiedzianym przez Symeona (por. Łk 2, 
35). Obraz otacza profilowana rama zwieńczona koroną z krzyżem. Wokół 
górnej części ramy rozmieszczone są stylizowane gałązki róży i promienie, 
a po bokach, u dołu – płomieniste serca oplecione koroną cierniową i zwień-
czone krzyżami z promieniami25. Serce lewostronne symbolizuje Najświętsze 
Serce Jezusa, a serce prawostronne, przebite mieczem boleści – Niepokala-
ne Serce Maryi, o czym świadczą umieszczone pod nimi symbole: IHS (Iesus 
Hominum Salvator) pod lewym i MARYJA pod prawym. Na antepedium oł-
tarza umieszczono napis: „Matko Najboleśniejsza – módl się za nami”, a nad 
drzwiami wejściowymi do kaplicy: „Pod Twoją obronę uciekamy się”.

W 2008 roku wspólnota zakonna postanowiła urządzić w kaplicy Matki 
Bożej Bolesnej kaplicę pojednania. W tym celu naprzeciw ołtarza ustawiono 
konfesjonał, a w wejściu do kaplicy wstawiono szklane drzwi w celu wycisze-
nia jej wnętrza26.

Odnotujmy, że w symetrycznie usytuowanej kaplicy pw. Dzieciątka Jezus 
ustawiono w ołtarzu drewnianą figurę Madonny Niepokalanej. Jakkolwiek od-
biega ona stylem od innych, alabastrowych elementów wystroju ołtarza, jest ko-
lejnym dowodem czci oddawanej przez karmelitów bosych Matce Syna Bożego. 

5. Ołtarz z łaskami słynącym obrazem św. Józefa  
           Oblubieńca Najświętszej Dziewicy

Karmelici bosi, będąc zakonem maryjnym, przejęli też od św. Teresy od Je-
zusa jej szczególne nabożeństwo do św. Józefa27, co znajduje odbicie także 
w najnowszych posoborowych konstytucjach Zakonu, w rozdziale dotyczącym 
miejsca Matki Bożej w życiu Karmelu: „Rodzina nasza darzy tą samą czcią teo-
logalnej miłości wszystkich tych, których Bóg jednym planem miłości zechciał 
w szczególny sposób uczy nić uczestnikami tajemnicy Wcielenia swego Syna. 
Przeniknięci bowiem duchem świętej Teresy darzy my także miłością święte-
go Józefa, Oblubieńca Naj świętszej Maryi Panny, i czcimy Go jako pokornego 
sługę Chrystusa i Jego Matki, jako wzór modli tewnego zjednoczenia z Jezusem 
oraz najtroskliwszego Opiekuna naszego Zakonu”28.

O nabożeństwie i teologalnej czci św. Józefa nie zapomnieli i nasi karmelici 
bosi z ul. Rakowickiej. Dedykowali mu ołtarz w lewej nawie świątyni, stano-

25 J. Wiśniewska, Architektura i wystrój…, dz. cyt., s. 58–59.
26 „Życie Karmelu” 2008, nr 95, s. 54.
27 Św. Teresa od Jezusa, Księga Życia, 6, 6–8; 33, 12, Kraków 1997, s. 150–153, 439.
28 Konstytucje, nr 52, w: Reguła, Konstytucje, Przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Kraków 1997, s. 61.

wiący jedno z ogniw łańcucha maryjnych elementów wystroju karmelitań-
skiego kościoła.

Ołtarz Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, wykonany – jak poprzednie 
– z szarego i białego alabastru, był miejscem kultu Przybranego Ojca Jezusa 
Chrystusa w obrazie namalowanym przez Jana Bąkowskiego. Na antepedium 
w półokrągłej płycinie znajdował się relief przedstawiający śmierć św. Józefa 
w obecności Jezusa i Jego Matki29.

W 1979 roku zarząd klasztoru podjął decyzję przebudowy ołtarza, w celu 
umieszczenia w nim dawnego obrazu św. Józefa ze skasowanego klasztoru pw. 
św. Michała i Józefa, uznawanego za słynący łaskami. Jego autorem jest br. Łu-
kasz od św. Karola (Karol Sibrecque), Flamandczyk, który miał swoją pracownię 
w klasztorze „Santa Maria della Scala” w Rzymie. Kiedy w 1714 roku ogłoszo-
no św. Józefa patronem Krakowa, ten właśnie obraz stał się przedmiotem szcze-
gólnego kultu. Po kasacie klasztoru pw. św. Michała i Józefa w 1797 roku obraz 
znalazł się w klasztorze sióstr karmelitanek bosych przy ul. Kopernika, a w 1932 
roku został przeniesiony do nowego klasztoru karmelitów bosych przy ul. Ra-
kowickiej i umieszczony w chórze zakonnym.

1 maja 1980 roku obraz został intronizowany w nowym ołtarzu według pro-
jektu architekta Józefa Dutkiewicza, z zachowaniem niektórych poprzednich 
elementów, jak np. antepedium. W uroczystość św. Józefa, 19 marca 1981 roku, 
kard. Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski, dokonał przed 
ołtarzem urzędowego wznowienia kultu św. Józefa, patrona miasta Krakowa30.

Zakończenie

Carmelus totus marianus est („Karmel cały jest maryjny”) – powiedziałem 
w pierwszych słowach mojego przedłożenia. Na jego zakończenie czuję się 
uprawniony stwierdzić, że tota ecclesia cracviensis carmelitarum excalceato-
rum apud Via Rakowicka mariana est! („cały krakowski kościół karmelitów 
bosych z ul. Rakowickiej jest maryjny”). Nad portalem świątyni, w otocze-
niu świętych doktorów Karmelu, dominuje w mozaice Szkaplerzna Pani Van 
Oera; w jej głównym ołtarzu, przy alabastrowych figurach tychże samych re-
formatorów Zakonu, odbiera cześć Niepokalana Murilla, nad którą maryjny 
symbol „M” zwieńczony krzyżem przypomina rolę, jaką odegrała w historii 
zbawienia, idąc za Chrystusem od betlejemskiej groty aż po szczyt Golgoty. 
Ukazana na witrażach prezbiterium jako Niepokalana Dziewica mająca poro-
dzić (Virgo Pariturans), którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku, i jako 
29 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca NMP u karmelitów bosych w Krakowie, Kraków 1981, 

s. 171–172.
30 Tenże, Święty Józef protektorem Zakonu Karmelitańskiego, Kraków 2001, s. 54–55. 
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ofiarująca szkaplerz św. Szymonowi Stockowi, a nadto jako Pani Góry Karmel, 
Jasnogórska Królowa Polski, Ostrobramska Wielka Księżna Litewska i Berdy-
czowska „Okrasa ta Ochoronyca ukrainskich zemel”, wychodzi na spotkanie 
wszystkich dzieci Karmelu. Przyjęcie Bożej woli poprzez fiat wypowiedzia-
ne w chwili Zwiastowania, co przypomina płaskorzeźba z predelli w kaplicy 
ostrobramskiej, potwierdziła swoim stabat u stóp krzyża, jako Socia Redemp-
toris, o czym mówi kaplica nosząca tytuł Jej boleści. W końcu istniejącą po-
między fiat i stabat Jej modlitewną postawę magnificat przywołuje nie tylko 
płaskorzeźba sceny Nawiedzenia, ale także Jej ostrobramska ikona Matki Mi-
łosierdzia kontemplującej odwieczne Słowo, które w Jej łonie „stało się Cia-
łem i zamieszkało między nami”. Nadto figura Matki przy Dzieciątku Jezus, 
jakkolwiek umieszczona tam bez wyczucia artystycznego, przypomina rolę, 
jaką odegrała w dziecięctwie Syna Bożego, kiedy to „wzrastał w mądrości i ła-
sce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52).

Słowem, maryjne przesłanie wystroju wnętrza krakowskiego kościoła kar-
melitów bosych stawia nam przed oczy Maryję z Nazaretu w tajemnicach Jej 
Niepokalanego Poczęcia, Wcielenia i Bożego Macierzyństwa, jako wspania-
łą współpracownicę Chrystusa Pana (Socia Redemptoris) w dziele odkupienia 
człowieka, która współcierpiała z Chrystusem umierającym na krzyżu i któ-
rej duszę przeszył miecz boleści; jako Dziewicę fiat, magnificat i stabat, Matkę 
Bożą Szkaplerzną, przyzywaną przez lud Boży jako Opiekunka, Orędownicz-
ka, Wspomożycielka i Pośredniczka, znak pewnej nadziei i pociechy w drodze 
dla wszystkich, którzy pragną dotrzeć do niebieskiej ojczyzny. 

Summary

Marian elements of the decor of the Carmelite’s  
Immaculate Conception church in Krakow

We start with the fact that since the dawn of its history, the Carmelite 
Order has been the Virgin Mary’s Order and defender of the dogma of the 
Immaculate Conception. This article points out that when the Discalced Car-
melites arrived in Poland in 1605 and settled in Krakow, their first church 
on Polish soil was dedicated to the Immaculate Conception. The order was 
forced to leave the royal city due to the Austrian occupancy when their mon-
astery was converted into a hospital, and the monastery church into a hospital 
church (historical objects from that time still exist). In 1909, the Order decid-
ed to return to Krakow and to build there – not far from the present building, 

a new church and monastery, to both of which was given the same title, Im-
maculate Conception.

This article describes the design of that church, in which elements of the 
Virgin Mary dominate, from the facade through to the nave and in the pres-
bytery (with a reproduction masterpiece by an unknown painter which meas-
ures more than 5m in height of The Immaculate Virgin by Bartholomew 
Murillo at the main altar), stained glass windows and the side chapels of Our 
Lady of Sorrows and the Madonna of Ostra Brama.

The Marian message of the church interior is highlighted for us through 
the eyes of Mary – in particular the mystery of her Immaculate Conception, 
as Virgo Pariturans (the Virgin having to give birth) which Elijah, the spirit-
ual father of Carmel, prophetically contemplated in the cloud (cf. 1 Kings 18: 
41–45). Also depicted is the mystery of the Incarnation and Divine Mother-
hood, as a example of the wonderful collaboration with the Lord (Socia Re-
demptoris) in the work of man’s redemption, encompassing her Son dying 
on the cross; as the Virgin’s “fiat”, “magnificat” and “stabat”, which is a sign of 
sure hope and comfort for all those who wish to journey along the path to the 
heavenly home.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD – ur. 1958, karmelita bosy, doktor 
habilitowany nauk teologicznych, absolwent PWT „Teresianum” i „Ma-
rianum” w Rzymie, były wykładowca „Teresianum”, w latach 1999–2005 
prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Obecnie postu-
lator tejże prowincji i doradca Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Ku-
rii Metropolitalnej w Krakowie. Od 1998 roku konsultor watykańskiej 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Redaktor naczelny serii wydawni-
czej „Świętość kanonizowana” (Kraków 2008 nn.), autor wielu artykułów 
i książek z duchowości i hagiografii, m.in.: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 
Patronka Misji, Doktorem Kościoła (Rzym 1997), Jan Paweł II – mąż usta-
wicznej modlitwy (Kraków 2004); Święty Rafał Kalinowski wzorem i pa-
tronem współczesnego człowieka (Kraków 2007); Wzięli Maryję do siebie. 
Duchowość maryjna Świętych Karmelu (Poznań 2011).
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W 450. rocznicę zakończenia Soboru 
Trydenckiego (1545–1563)

Słowa kluczowe: Sobór w Trydencie, reforma katolicka, etapy obrad,  
 dekrety dogmatyczne, dekrety dyscyplinarne 
Keywords: Trento Cathedral, Catholic reform, stages of the proceedings,  
 dogmatic decrees, disciplinary decrees 
Schlüsserwörter: Trento Cathedral, Katholische Reform, Phasen des   
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Wstęp

W świadomości współczesnego człowieka funkcjonują dwa pojęcia: „re-
formacja” i „kontrreformacja”1. Reforma katolicka wyrosła w łonie samego 
Kościoła, a myśl wprowadzenia jej w życie torowała sobie drogę od XV wieku. 
Natomiast kontrreformacja była rekcją katolicką na protestantyzm, aby zli-
kwidować rany zadane przez Lutra oraz odzyskać te sfery życia, które przejął 
luteranizm. Dopiero w zwołanym w 1545 roku Soborze Trydenckim zeszły się 
te dwa nurty w jeden rwący potok.

Gdy było już wiadomo, że humanistyczne idee pokoju i zgody nie zahamu-
ją rozłamu w Kościele, uświadomiono sobie, że tylko wewnętrzna siła Kościo-
ła może uratować świat przed zalewem „nowej religii”. Ten wewnętrzny ruch 
odnowy, nie od razu zauważony, zapoczątkowali świeccy i duchowni żyjący 
zgodnie z regułami bractw kapłańskich2: 1) rzymskie Oratorium Miłości Bo-
żej powstałe w 1517 roku, którego członkowie poświęcali się modlitwie i ak-
tom miłosierdzia wobec chorych i pielgrzymów; 2) ks. Kajetan z Thienny oraz 
Gianpietro Carafa, biskup Chieti, którzy założyli w 1524 roku stowarzysze-

1 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1998, s. 524–
542; A. Pettegree, Reformacja i kontrreformacja, w: Historia chrześcijaństwa, red. A. Hastings, 
tłum. M. Mścichowski i E. Ziemska, Kraków 1999, s. 275–321.

2 N. Davies, Europa, dz. cyt., s. 524.
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nie księży świeckich praktykujących surowe ubóstwo i przykładne duszpa-
sterstwo – zakon teatynów; 3) franciszkanin Matteo da Bascio oraz Ludwik 
z Fossombrone, którzy założyli w 1528 roku wspólnotę poświęcającą się pracy 
fizycznej i opiece nad chorymi – zakon kapucynów. Za nimi poszli inni, rów-
nież papiestwo, ponieważ reforma kleru była jednym z głównych czynników 
i postulatów tej odnowy. 

Reforma ta przebiegała różnie w wielu krajach, ale nabrała rozmachu, gdy 
przystąpili do niej hierarchowie Kościoła3. Czynnikiem hamującym jej rozwój 
były rody papieskie, polityka papieży oraz kuria rzymska, które obawiały się 
zmian i nie widziały niebezpieczeństwa w protestantyzmie.

Na czoło obrońców katolicyzmu wysunął się w Hiszpanii kard. (Gonza-
les) Franciszek Ximenes (zm. 1517)4, prymas, który wdrożył głębokie reformy 
w Kościele. Cesarz Karol V próbował zmusić papiestwo do przeprowadze-
nia w Niemczech takich zmian, które zadowoliłyby jego poddanych, ale po-
niósł klęskę. Pragnął on zwołania soboru, ale papież zwlekał. Przyczyn tego 
stanu rzeczy należy upatrywać w postawie kardynałów, którzy byli skłonni 
zgodzić się na żądania protestantów. Sytuacja zmieniła się po 1542 roku, kie-
dy było już wiadomo, że rozmowy z protestantami nie dały rezultatów. Wte-
dy na czele inkwizycji w Rzymie stanął kard. Gianpietro Carafa (papież Paweł 
IV), który powiedział5: „Nikt nie powinien sam się poniżać przez okazywa-
nie tolerancji heretykom jakiejkolwiek maści, a zwłaszcza kalwinistom”, a tak-
że: „Gdyby mój własny ojciec był heretykiem, zgromadziłbym drewno na stos 
dla niego”. 

1. Problem z otwarciem

W 1518 roku Marcin Luter, po przesłuchaniu na sejmie w Augsburgu, ape-
lował o sobór, ponawiając to wezwanie w 1520 roku6. Papieże7 Klemens VII 
(opierał się przed zwołaniem soboru, choć domagano się go przez cały ponty-
fikat), Paweł III (z dużą dozą ostrożności, ale zwołał sobór) i Paweł IV (chciał 
sam dokonać reform) obawiali się soboru8 ze względu na możliwość odno-
3 H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 1500–1715, t. 3, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1986, 

s. 113–114: „Odnowa w Kurii Rzymskiej”.
4 Tamże, s. 6–8. 
5 Cyt. za: P. Johnson, Historia chrześcijaństwa, Gdańsk 1993, s. 385.
6 A. Pettegree, Reformacja i kontrreformacja, dz. cyt., s. 282–283; R. Decot, Mała historia refor-

macji w Niemczech, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2007, s. 117.
7 K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996, s. 304–310 oraz 313–316; R. Fischer-Vollpert, Lek-

sykon papieży, tłum. B. Białecki, Kraków 1996, s. 131–136; J.L. Illanes, J.I. Saranyana, Historia 
teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997, s. 192.

8 K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Zakrzewski, Kra-
ków 2001, s. 161. Około 1530 roku dominikanin Franciszek de Vitoria z Salamanki napisał: „Od 

wienia idei koncyliaryzmu, a kurialiści ze względu na utratę przywilejów. Tym 
bardziej nieufnie odnosiło się papiestwo do zwołania soboru na terenie Nie-
miec. Zwołania go domagał się cesarz Karol V9, który pragnął uregulować 
sprawy religijne w Niemczech. Natomiast Franciszek I, król Francji, obawiał 
się, że zwołanie soboru przyczyni się do osłabienia wewnątrzniemieckiej opo-
zycji przeciwko cesarzowi, dlatego również go nie chciał. Cesarz jednakże wy-
mógł na papieżu zgodę na sobór w przypadku, gdyby sejm w Augsburgu nie 
doprowadził do pojednania religijnego w Niemczech. 

Papież Paweł III rozumiał, że Kościół musi zająć stanowisko wobec tego 
powszechnego oczekiwania na sobór10, dlatego w 1534 roku wysłał posłów na 
dwory z informacją o planowanym zwołaniu go w Mantui lub Weronie. Lu-
ter wraz ze Związkiem szmalkaldzkim11 sprzeciwił się soborowi poza Niem-
cami, a Francja na terenie wpływów cesarza. Paweł III zapowiedział jednak 
sobór w Mantui na 1536 rok, czego nie przyjął Luter i Francja. Wobec tego 
papież zwołał go do Wicenzy w Republice Weneckiej na 1 maja 1537 roku, ale 
na otwarcie przybyło tylko trzech legatów i pięciu biskupów, dlatego odłożo-
no jego rozpoczęcie na bliżej nieokreślony czas12.

W kurii rzymskiej jednak następowały przeobrażenia in capite, ponieważ 
Concilium de emendanda ecclesiae stała się już w 1537 roku programem so-
borowym. Na miejsce soboru po 1539 roku wybrano Trydent, jednak nie mógł 
się on zebrać ze względu na nową wojnę niemiecko-francuską. Od chwili jego 
ogłoszenia w 1541 roku w ciągu kilku miesięcy zjechało do Trydentu dzie-
sięciu biskupów. Dopiero po pokoju w Crépy we wrześniu 1544 roku cesarz 
zmusił Franciszka I do wysłania przedstawicieli na sobór i wtedy zwołanie go 
stało się możliwe. Wobec tego Paweł III bullą Laetare Ierusalem z 19 listo-
pada 1544 roku zwołał sobór do Trydentu13. Zaczął się on zbierać w marcu 
1545 roku, ale w kwietniu przybyło zaledwie sześciu biskupów. Kuria rzym-
ska z opóźnieniem mianowała legatów, którymi zostali Giovanni del Monte, 
Marcello Cervini i Reginald Pole. Sobór otwarto w trzecią niedzielę adwentu, 
tj. 13 grudnia 1545 roku, w obecności czterech kardynałów, czterech arcybi-
skupów i dwudziestu jeden biskupów. Z Niemiec nie przyjechał żaden biskup. 
„Jak się zdaje, całkowicie zabrakło świadomości, że niezbędny jest pośpiech, 

kiedy papieże zaczęli bać się soborów, Kościół jest ich pozbawiony i takim pozostanie na nie-
szczęście i zgubę religii”.

9 Tamże, s. 161–168: „Wołanie o sobór i reformę”; H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 
1500–1715, dz. cyt., s. 114–117: „Walka o sobór”.

10 K. Schatz, Sobory powszechne, dz. cyt., s. 168–173: „Długa droga ku soborowi”.
11 Tamże, s. 170–173.
12 R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, dz. cyt., s. 118.
13 Tamże.
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poczucia historycznego znaczenia chwili i ducha reform”14. W tej sytuacji trud-
no było prorokować, że Sobór wywrze na wiele stuleci ogromny wpływ na 
życie Kościoła. Biskup Trydentu Cristoforo Marduzzo „był przystojny, do-
brze urodzony i miał dobre koneksje, zawsze nosił aksamitny strój świeckie-
go księcia, jedynie jego szkarłatny biret zdradzał stan duchowny. Otrzymał 
dwa probostwa i jedną kanonię, kiedy miał lat kilkanaście, później trzy kolej-
ne kanonie i dziekanat, w wieku lat dwudziestu sześciu (26) został biskupem, 
w wieku trzydziestu (30) – kardynałem. Na pierwszym przyjęciu, które wydał 
dla uczestników soboru, podano siedemdziesiąt cztery różne dania i słynne 
wino Valtellina – stuletnie, a gościom przygrywała prywatna orkiestra bisku-
pa. Wśród obecnych było wiele kobiet. Marduzzo tańczył z nimi i namawiał 
do tańczenia innych duchownych. Ponieważ zjawiło się tak mało biskupów, 
damy dostały się do prezbiterium katedry i uczestniczyły w ceremonii inau-
guracji soboru”15. 

2. Przebieg 

Mimo istniejącego programu sobór nie był przygotowany, dlatego Seripan-
do, generał augustianów, mówił w kontekście pierwszej sesji o „niezdecydo-
waniu, ignorancji i niewiarygodnej głupocie”16. Papież domagał się określenia 
dogmatycznego nauki zakwestionowanej przez nowatorów17, a cesarz reform 
Kościoła. Paweł III nie zgadzał się na równoległe rozpatrywanie tych postula-
tów, ale potem ustąpił, dlatego obradowano nad decreta de fide oraz decreta 
de reformatione, a głosowanie odbywało się osobowo, a nie nacjami: kardyna-
łowie, biskupi, generałowie zakonów i opaci. 

Sobór obradował w trzech etapach18: 1) za Pawła III w latach 1545–1547 
(przerwany z powodu zarazy i przeniesiony do Bolonii); 2) za Juliusza III19 
w latach 1551–1552 (zawieszony z powodu zdrady księcia Maurycego Saskie-
go, który przeszedł na protestantyzm i zagroził Trydentowi) oraz 3) za Piu-
sa IV20 w latach 1562–1563 (przewodniczyli mu m.in. kard. Govanni Morone 
i kard. Stanisław Hozjusz21). Warto przytoczyć relację, w której opisano at-
14 P. Johnson, Historia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 385.
15 Tamże, s. 386.
16 Tamże.
17 Por. F. Bécheau, Historia soborów, tłum. P. Rak, Kraków 1998, s. 190–197: jak przykłady.
18 K. Schatz, Sobory powszechne, dz. cyt., s. 173–207; H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościo-

ła 1500–1715, dz. cyt., s. 117–121; N. Davies, Europa, dz. cyt., s. 539; R. Decot, Mała historia 
reformacji w Niemczech, dz. cyt., s. 118–119.

19 K. Dopierała, Księga papieży, dz. cyt., s. 311.
20 H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 1500–1715, dz. cyt., s. 122–124: „Papież Paweł IV”.
21 A. Liedtke, Hozjusz Stanisław (1504–1579) biskup warmiński, kardynał, sługa Boży, w: Hagio-

grafia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 1, Poznań 1971, s. 380–382 wraz 

mosferę panującą w chwili zamknięcia pierwszej fazy soboru: „Wybuch epide-
mii tyfusu doprowadził w roku 1547 do prowadzonej w gniewnej i panicznej 
atmosferze dyskusji nad przeniesieniem soboru do Bolonii. Kiedy rzecz zosta-
ła ostatecznie postanowiona, na niektórych dostojników Kościoła czekały już 
łodzie i konie, mające umożliwić im ucieczkę. Z trudnością dotrwali oni do 
ostatnich taktów Te Deum, a jeden z biskupów nie przebrał się nawet i opuścił 
miasto w szatach pontyfikalnych, galopując w nich na koniu, żegnany drwina-
mi mieszkańców. Podczas dalszych sesji soboru, który zakończył się dopiero 
w latach sześćdziesiątych, sytuacja poprawiła się, zarówno jeśli chodzi o fre-
kwencję, jak i godne zachowanie”22.

Protestanci pojawili się dopiero w drugiej fazie obrad23, ale zażądali po-
nownego przedyskutowania podjętych uchwał, wznowienia soborów w Kon-
stancji i Bazylei oraz uwolnienia biskupów od posłuszeństwa papieżowi, 
przedstawiając soborowi Konfesję Wirtemberską. Również wtedy na sobór 
przybyli biskupi z Polski i Francji. 

Na uroczystym posiedzeniu 3–4 grudnia 1563 roku zakończono sobór, 
którego uchwały podpisało 255 ojców soborowych24. Natomiast 26 stycz-
nia 1564 roku papież Pius IV bullą Benedictus Deus zatwierdził je25 i powołał 
Congregatio S. Concilii złożoną z ośmiu kardynałów, która zajęła się ich inter-
pretacją i realizacją w Kościele26. 

2.1. Udział Polski w Tridentinum27 
Prymas Jan Łaski i Piotr Gamrat zmarli przed rozpoczęciem obrad. Kler 

i dwór królewski powitały z radością wiadomość o otwarciu Tridentinum. Po 
napomnieniach Andrzeja Frycza Modrzewskiego na sobór wysłano: bpa Jaku-
ba Uchańskiego z Krakowa, bpa Jan Drohojewskiego z Włocławka i wojewodę 
sieradzkiego Stanisława Łaskiego oraz sekretarza Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego. Zanim jednak delegacja wyruszyła, sobór zawieszono. W jego drugiej 

z bibliografią; P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 37–39: inkwi-
zytor i legat Piusa IV w latach 1559–1565; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Ksią-
żęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984, s. 108–110.

22 P. Johnson, Historia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 386.
23 H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 1500–1715, dz. cyt., s. 121–122: „Protestanci w Try-

dencie”.
24 Tamże, s. 124–127: „Powtórne otwarcie, kryzys i zakończenie soboru”.
25 R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, dz. cyt., s. 131; K. Dopierała, Księga papieży, 

dz. cyt., s. 318.
26 K. Dopierała, Księga papieży, dz. cyt., s. 318.
27 B. Kumor, Początki katolickiej reformy Kościoła w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1, 

cz. 2 (1506–1764), red. B. Kumor, Z. Obertyński, Warszawa 1974, s. 72–75: „Udział Polski 
w soborze trydenckim”.
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fazie Polacy nie uczestniczyli28, ponieważ na ten czas przypadał przełomowy 
okres polskiej reformacji. W 1562 roku, czyli w trzecim etapie obrad, po na-
woływaniu papieża i ojców soboru do Trydentu udali się biskupi polscy: Wa-
lenty Herbut, biskup przemyski, Adam Konarski z Poznania oraz bp Marcin 
Kromer wraz z zastępcami prymasa Jakuba Uchańskiego: ks. Stanisławem So-
dzińskim i ks. Walentym Kuczborskim. Ich udział w soborze był bierny. Kard. 
Stanisław Hozjusz, będąc legatem papieskim, nie reprezentował Polski, ale 
odegrał w Trydencie zasadniczą rolę. W trzeciej fazie nie wzięli udziału bi-
skupi niemieccy ani protestanci29.

3. Uchwały 

Celem Soboru, trwającego z przerwami 18 lat, było: wyjaśnienie i sprecyzo-
wanie nauki katolickiej podważanej przez protestantów; przeprowadzenie re-
formy in capite et in membris; przywrócenie jedności chrześcijaństwa. Nauka 
katolicka została wyraźnie oddzielona od nauki protestanckiej, ale potępiając 
tę drugą, nie potępiono reformatorów. Wówczas w zakresie nauki Kościoła30: 
1) przyjęto naukę o usprawiedliwieniu i wartości wiary, 2) obok Pisma Święte-
go (kanon) przyjęto Tradycję jako współźródło wiary, 3) sprecyzowano naukę 
o grzechu pierworodnym, siedmiu sakramentach, a sakramentalne kapłań-
stwo (z prawa Bożego) i siedem sakramentów uznano za źródło łaski Bożej, 
4) stwierdzono, że Msza św. jako ofiara Nowego Zakonu „jest uobecnieniem 
ofiary Chrystusa na krzyżu”31, 5) przyjęto dekret o nauczaniu i głoszeniu sło-
wa Bożego32. W dziedzinie życia kościelnego: 1) zakazano kumulacji benefi-
cjów, 2) zniesiono urząd jałmużnika33, 3) znosząc matrimonium clandestina, 
nakazano zawieranie małżeństw w obecności proboszcza i dwóch świadków, 
4) polecono głoszenie kazań w niedziele i święta, zaś Ewangelia miała być 
czytana w języku narodowym, 5) zobowiązano biskupów do tworzenia semi-
nariów duchownych (stały się podstawą reformy trydenckiej), 6) przypomnia-

28 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 97: na sy-
nodzie w Łęczycy 15 września 1547 roku „Na polecenie synodu arcybiskup Dzierzgowski miał 
usprawiedliwić Kościół polski wobec papieża, że wstrzymano się z wysłaniem delegacji na so-
bór trydencki oraz prosić go, by soboru nie przenosił z Trydentu do Bolonii”. 

29 H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 1500–1715, dz. cyt., s. 121–123.
30 Dokumenty soborów powszechnych, t. IV (1511–1870), opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, 

s. 185–867; K. Schatz, Sobory powszechne, dz. cyt., s. 173–207; por. R. Decot, Mała historia re-
formacji w Niemczech, dz. cyt., s. 120–131.

31 P. Milcarek, Historia mszy, Kraków 2009, s. 71–76.
32 Dokumenty soborów powszechnych, dz. cyt., s. 245–249: sesja 5, faza I w latach 1545–1547 za 

Pawła III; K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 214–216.
33 Dokumenty soborów powszechnych, dz. cyt., s. 625 – sesja 21, faza III w latach 1562–1563 za 

Piusa IV.

no biskupom i proboszczom o obowiązku rezydencji (jako nakazu Bożego), 
7) biskupów zobowiązano do wizytowania diecezji i zwoływania synodów,  
8) wprowadzono klauzurę w klasztorach żeńskich, zabroniono posiadania 
własności prywatnej w klasztorze oraz nadawania klasztorów w komendę. 

Władcy państw i hierarchia Kościoła ociągali się z przyjęciem uchwał 
trydenckich. Pierwsze przyjęły je: Polska34 (król Zygmunt August na sejmie 
w Parczewie 7 sierpnia 1564 roku35, a Episkopat Polski na synodzie w Piotr-
kowie 19 maja 1577 roku36), Portugalia i Sabaudia oraz Hiszpania z klauzulą 
„o ile nie sprzeciwiają się prawom korony”37. Francja przyjęła dekrety dogma-
tyczne, a reformacyjne wprowadziła w 1615 roku. Natomiast stany katolic-
kie Cesarstwa przyjęły uchwały na sejmie w Augsburgu w 1566 roku, ale tylko 
w zakresie nauki i kultu. 

Sobór Trydencki przezwyciężył koncyliaryzm i wskazał na Kościół i pa-
piestwo jako na obiektywną i powszechną instytucję zbawienia38. „Sobór Try-
dencki ukształtował katolicki Kościół konfesyjny, nadał mu porządek i kształt 
w sferze doktrynalnej i dyscyplinarnej”39. Jednakże problem jedności Kościoła 
pozostał nierozstrzygnięty. W sprawach doktryny i pobożności stał się on jed-
nak siłą i źródłem. Realizacja dekretów reformacyjnych była procesem powol-
nym, który sięgnął – w pewnych aspektach – wieku XIX, a nawet XX. Trzeba 
jednakże podkreślić, że po Soborze nastąpiła w Kościele zasadnicza zmiana. 
Dał jej wyraz dominikański Wielki Inkwizytor Michał Ghislieri (od 1565 roku 
papież Pius V), wprowadzając surowe normy w życiu publicznym; m.in. wy-
pędził z Rzymu prostytutki, duchownych zobowiązał do noszenia wyłącznie 
przepisowych ubiorów oraz zastosował surowe kary za symonię40. Na skutek 
uchwał soborowych uruchomiono również sieć seminariów duchownych, co 
doprowadziło do ukształtowania się nowego typu duchownego. 

 

34 S. Litak, Kościół w okresie reformacji i odnowy potrydenckiej, w: H. Tüchle, C.A. Bouman, Hi-
storia Kościoła 1500–1715, dz. cyt., s. 368–373.

35 P. Aleksandrowicz, Przyjęcie przez króla i senat uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie w 1564 
roku, „Prawo Kanoniczne” 9 (1966), nr 3–4, s. 363–381; R. Fischer-Vollpert, Leksykon papieży, 
dz. cyt., s. 136.

36 I. Subera, Synody prowincjonalne, dz. cyt., s. 107: przyjęto je „uroczyście i bez zastrzeżeń”. 
37 N. Davies, Europa, dz. cyt., s. 540: „Niektórzy katoliccy monarchowie, z Filipem II Hiszpań-

skim włącznie, tak bardzo bali się dekretów, że udaremnili ich publikację”.
38 H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła 1500–1715, dz. cyt., s. 127–129: „Znaczenie Sobo-

ru Trydenckiego”.
39 K. Schatz, Sobory powszechne, dz. cyt., s. 207.
40 P. Johnson, Historia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 387.
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Summary

450th anniversary of the Council Trent (1545–1563)

In the Council of Trentino, from 1545 to 1563, the last two strands: reform 
of the Catholic Counterreformation, because previous efforts to reform 
the Church connected with the clarification of Catholic science challenged 
by Protestants. The papacy feared convening another Council due to the 
supremacy of the Cathedral over Pope, although the first such attempt in 
1534, 1536, 1537, 1539 to Trento, but the last Papal Bull Laetare Ierusalem 
announced in 1944, and the second was on December 13, 1945, in the first 
session was attended by few Cardinals, archbishops and bishops, but in the 
end of December 4, 1563, was attended by 255 of the second fathers. In science 
the church adopted: the doctrine of justification, of original sin, indicated 
on the letter and tradition as a source of faith, it was number 7 sacraments, 
which were found to be the source of grace, and the Holy Mass makes it clear 
the sacrifice of Christ on the cross, as well as the obligation to preach the 
word of God. In terms of church discipline: prohibited the appointment of 
cumulation, ordered to include marriage to Pastor and witnesses, the Minister 
recalled to mansion, and bishops were obliged to visit the diocese and for 
convening councils, as well as the obligation to create seminars and closure 
have been introduced in the monasteries and banned from broadcasting 
them in command. Trentino for many centuries formed the Catholic Church 
religious, and gave it the order and shape in terms of doctrine and discipline.

Ks. Jan Wiśniewski – prof. zw. dr hab. nauk historycznych i teologii; 
pracuje w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłada historię Kościoła oraz 
patrologię z elementami patrystyki. W kręgu jego zainteresowań znaj-
dują się dzieje byłej diecezji pomezańskiej (teren obecnej diecezji elblą-
skiej): instytucje, synody, wizytacje, biskupi, parafie oraz historia Pomorza  
i historia społeczna Europy. 
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Sieć agenturalna była jednym z podstawowych instrumentów komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa w kontrolowaniu zniewolonego narodu. 
Komuniści, nie posiadając wystarczającego zaplecza społecznego, musieli 
spacyfikować struktury zbrojne i przedwojenne elity, rozbić dotychczaso-
we struktury społeczne, w tym także Kościół katolicki. Była to konsekwencja 
wchłonięcia Polski w orbitę wpływów Kremla i wprowadzenia metod sowiec-
kich. Po 1945 roku aparat bezpieczeństwa w Polsce był tworzony na wzór 
struktur moskiewskich. Warunkiem sukcesu w walce z opozycją polityczną, 
podziemiem niepodległościowym i Kościołem katolickim była dobrze uloko-
wana agentura, która nie tylko na czas przekazywała informacje o zamiarach 
„wroga klasowego”, ale także dezinformowała go i wprowadzała w błąd. 

1. Geneza systemu represji w PRL 

W związku z powyższym werbunek tajnych współpracowników był istotną 
formą działalności operacyjnej służb specjalnych PRL. Przyszłe kadry resortu 
bezpieczeństwa zostały przeszkolone w tym zakresie podczas kursu w ośrodku 
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NKWD w Kujbyszewie, który trwał od kwietnia do lipca 1944 roku. Działania 
werbunkowe prowadzono od pierwszych miesięcy zainstalowania na ziemiach 
polskich nowych władz. W lutym 1945 roku wydana została tajna Instrukcja 
(tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sie-
ci. Została ona opracowana przez dyrektora Departamentu I (operacyjnego) 
ppłka Romana Romkowskiego i zatwierdzona przez ministra bezpieczeństwa 
Stanisława Radkiewicza. Instrukcja była wzorowana na dokumentach sowiec-
kich. Zawierała m.in. zasady werbowania agentury w kraju i za granicą, pracy 
z agenturą, doniesień agenturalnych, prowadzenia teczki agenta, ewidencji sie-
ci agenturalno-informacyjnej, przewertowania agentury zagranicznej oraz wer-
bowania agentury w miejscach odosobnienia. Podstawowe zasady Instrukcji, 
choć była ona wielokrotnie zmieniana, obowiązywały do końca istnienia PRL1. 

Główną metodą pozyskania tajnych współpracowników w początkowym 
okresie był szantaż. Alternatywą było podjęcie współpracy albo ujawnienie ma-
teriałów kompromitujących bądź sankcja karna. Do przeprowadzania werbun-
ków wykorzystywano lęk przed więzieniem. Jednak w praktyce okazywało się, 
że zastraszani współpracownicy przekazują nieprawdziwe informacje, starają się 
zakończyć współpracę, ograniczają kontakty. Dlatego w późniejszym okresie sta-
rano się uzależnić agenturę od aparatu represji rozmaitymi udogodnieniami, gra-
tyfikacją finansową lub uzyskaniem trudno dostępnych artykułów luksusowych2. 

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa starali się działać systematycz-
nie, nieprzypadkowo, na podstawie instrukcji pracy operacyjnej. Dokument 
ten opisywał poszczególne etapy czynności operacyjnych, zwłaszcza z osobo-
wymi źródłami informacji. Postępowano zgodnie z zasadą celowości i racjo-
nalności – działania operacyjne starano się przeprowadzać w sposób, który 
gwarantowałby osiągnięcie najlepszego efektu przy najmniejszym zaangażowa-
niu sił i środków. Wykorzystywano rzeczowe środki pracy operacyjnej (m.in. 
obserwację, perlustrację korespondencji, technikę operacyjną, czyli podsłuch 
telefoniczny i pokojowy, podgląd) oraz osobowe środki pracy, nazywane też 
osobowymi źródłami informacji, czyli współpracowników3. 

2. Działania operacyjne wobec Kościoła katolickiego 

Środowiska kościelne były rozpracowywane przez aparat bezpieczeństwa od 
początku rządów komunistycznych w Polsce. W 1946 roku wprowadzono In-

1 W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pracy historyka, w: Wokół teczek bezpieki – zagadnie-
nia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006, s. 301–302. 

2 F. Musiał, Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludo-
wej” 1945–1989, Kraków 2010, s. 156–158. 

3 Tamże, s. 322–323. 

strukcję nr 1 w sprawie systemu opracowań kleru świeckiego dla Sekcji V. Na 
podstawie tego dokumentu założono zespół siedmiu teczek na duchowieństwo 
świeckie w każdej diecezji4. 

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa podejmowali również czynności 
w zakresie werbowania osobowych źródeł informacji wśród osób duchow-
nych i świeckich, którzy mieli kontakty w środowiskach kościelnych. Od 1946 
roku obowiązywała Instrukcja nr 3 dotycząca pracy z agentury na terenie du-
chowieństwa. Zgodnie z nią, informatorów należało nastawić na dostarcze-
nie informacji m.in. o pracownikach diecezji, instytucji „opanowanych” przez 
duchownych, zmianach na stanowiskach kierowniczych, charakterze publicz-
nych wystąpień i kazań, stosunku do partii, wewnętrznych sprzecznościach, 
tarciach i tworzeniu się „przeciwstawnych grup”, kontaktach z „nielegalnymi 
organizacjami”5. 

W październiku 1947 roku Radkiewicz wezwał do „systematycznego 
i wszechstronnego rozpracowywania Kościoła katolickiego oraz tworzenia licz-
nej sieci agenturalnej”6. 

Kierownictwo MBP krytycznie oceniało wyniki pracy. W lutym 1949 roku 
w specjalnych wytycznych dla szefów WUBP i naczelników wydziałów V 
WUBP stwierdzono: „Na odcinku kleru i organizacji katolickich nie pomyślano 
wcale o stworzeniu sieci agenturalnej, która by nie tylko informowała, ale która 
byłaby zdolna do wywierania nacisku od wewnątrz na środowiska katolickie”7. 

W celu zwiększenia informatorów w tych grupach 26 lipca 1949 roku opra-
cowano projekt Instrukcji w sprawie werbunku agentury w szeregach kleru 
katolickiego. W dokumencie przedstawiono zasady werbowania księży i osób 
ze „środowiska klerykalnego”, także w przypadku braku materiałów kompro-
mitujących. Instrukcja zalecała np. werbunek w momencie „ustalenia słabego 
charakteru, przywiązania do wygód życiowych, silnego przywiązania do ro-
dziny lub kobiety”8. 

Działania werbunkowe prowadzono również w zakonach i w ich otocze-
niu. Instrukcja z 25 sierpnia 1950 roku nakazywała zbieranie informacji, „kto 
spośród zakonników nosi się zamierzeniem opuszczenia zakonu i dlaczego”9.
4 Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Ko-

ściołowi katolickiemu w latach 1945–1953, oprac. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, Kraków–
Katowice 2012, s. 47. 

5 Tamże, s. 60. 
6 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świe-

tle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 100. 
7 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, dz. cyt., s. 106. 
8 Metody pracy operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 

1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 121; Instrukcje, wytyczne, okólniki…, dz. cyt., 
s. 161. 

9 Metody pracy operacyjne…, dz. cyt., s. 161. 
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Według sprawozdań Departamentu V MBP, istniały duże trudności w dzia-
łaniach operacyjnych. W 1952 roku wskazano na słabe wyniki resortu „na od-
cinku” zakonów żeńskich: „nie mamy żadnych spraw agencyjnych, które by 
świadczyły o systematycznym opracowaniu osób czy grup, a dotychczasową 
pracę cechuje przede wszystkim przypadkowość w uzyskiwaniu materiałów 
kompromitujących”10. 

Na odprawie krajowej w marcu 1950 roku zwrócono uwagę na „zbyt niski 
stan agentury kościelnej”. W tamtym czasie dla UB pracowało w całym kraju 
65 agentów wywodzących się z duchowieństwa (nie licząc informatorów z or-
ganizacji świeckich) – to bardzo mało, biorąc pod uwagę, że całe środowisko 
duchownych liczyło ponad 30 tys. osób. W latach 1950–1954 nastąpił wzrost 
liczby informatorów pochodzących ze środowisk kościelnych – był to wynik 
aresztowań, procesów i przetrzymywania w zakładach karnych11. 

3. Agentura celna MBP

Okres wzmożonych represji, śledztw, aresztowań i wyroków skazujących 
był także czasem prób werbowania więźniów. Takie możliwości opisywano 
już wcześniej, np. we wspomnianym projekcie instrukcji Departamentu V 
z 26 lipca 1949 roku stwierdzono: „Księża werbowani za cenę umorzenia 
śledztwa w sprawie popełnionego przez nich przestępstwa muszą podpisy-
wać zobowiązanie [do] współpracy z podaniem życiorysu i fotografii”12. 

Jedną ze stosowanych w okresie stalinowskim metod operacyjnych było 
werbowanie tzw. agentury celnej. Podlegała ona pionowi śledczemu resor-
tu w tych aresztach, które były podporządkowane temu departamentowi. Na 
zakończenie śledztwa oficer śledczy w charakterystyce oskarżonego określał 
kierunki rozpracowania w więzieniu już po rozprawie. W zakładach karnych 
pracę agenturalną prowadził dział specjalny, a jego pracowników więźniowie 
nazywali „specami”. Zdobywał on informacje dla władz więziennych (zapo-
bieganie buntom, ucieczkom) i dla UB, np. o faktach ukrytych w śledztwie13. 

Werbowano także osoby już skazane. Prowadzone były rozmowy sonda-
żowe i werbunkowe z osadzonymi w więzieniach, i niektórzy z nich na sku-
tek warunków więziennych, nacisków, represji, obawy o życie podejmowali 
współpracę z UB. 

10 lipca 1952 roku resort polecił wydziałom V Wojewódzkich Urzędów 
Bezpieczeństwa Publicznego, aby w porozumieniu z miejscowymi wydzia-
10 Tamże, s. 181. 
11 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, dz. cyt., s. 103. 
12 Metody pracy operacyjne…, dz. cyt., s. 122; Instrukcje, wytyczne, okólniki…, dz. cyt., s. 162. 
13 W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pracy historyka, dz. cyt., s. 327–328. 

łami więziennictwa i wydziałami specjalnymi zebrały dokładne charaktery-
styki każdego księdza osadzonego w więzieniach na podległych im terenie. 
Celem miał być werbunek księży przebywających w więzieniach nowej 
agentury14. 

Takie działania prowadzono również w odniesieniu do zakonnic. 
W przytoczonej analizie z 1952 roku na temat zakonów żeńskich podkre-
ślono, że dotąd resort nie interesował się tym, jak przebiegało śledztwo, jaki 
wyrok otrzymały zakonnice i jak się zachowały w śledztwie. Wskazano, że 
nie są znane fakty, aby „stosowano werbunki zakonnic przed wyjściem na 
wolność. Zakonnica aresztowana nie jest wykorzystywana do rozpoznania 
obiektu ani przygotowana na werbunek przed wyjściem. Trzeba wiedzieć, 
że zakonnica zmienia się pod wpływem kary, styka się z innym otoczeniem 
i łatwiej pójdzie na werbunek”15. 

Z danych MBP wynika, że w latach 1950–1952 aresztowano 36 zakonnic16. 

4. Rozpracowywanie s. Marii Graczyk CSFFM

Jedną z aresztowanych była s. Maria Graczyk ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi (CSFFM). W Zakonie przyjęła imię Leonia. 
W latach 1953–1955 przebywała wspólnie z prymasem w ośrodkach interno-
wania w Stoczku Warmińskim i w Prudniku. W rzeczywistości była wielolet-
nim współpracownikiem UB i SB o pseudonimach „Ptaszyńska” i „Ostrowska”. 

Urodziła się 4 marca17 1922 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpi-
ła do Zgromadzenia Rodziny Maryi w Warszawie. W 1942 roku rozpoczęła 
naukę w Państwowym Seminarium Wychowawczym Przedszkolnym. W lip-
cu została skierowana na praktykę do Domu Dziecka w Aninie. Opiekowa-
ła się dziećmi w czasie działań wojennych, po kilku przenosinach znalazła 
się z podopiecznymi w Domu Dziecka w Płudach. Po zajęciu miejscowości 
przez oddziały Ludowego Wojska Polskiego jej grupa została przewieziona do 
Anina. Od 1948 roku pracowała w Domu Dziecka w Ostrołęce18. Mieszkała 
w klasztorze Zgromadzenia w Ostrówku. 

Sprawiedliwa ocena s. Leonii wymaga stwierdzenia, że w pierwszym okre-
sie rządów komunistów była zdecydowanym przeciwnikiem nowego ustroju. 

14 Wykaz księży przebywających w więzieniu, z którymi zgodnie z poleceniem MBP były prze-
prowadzone rozmowy z 5 stycznia 1953 roku, IPN BU 01283/846, k. 250. 

15 Metody pracy operacyjne…, dz. cyt., s. 183. 
16 Tamże, s. 181. 
17 W niektórych dokumentach podawana jest inna data urodzenia M. Graczyk, tzn. 14 marca 

1922 roku; Wniosek o złożenie do archiwum materiałów dotyczących S. Marii Graczyk z 26 
stycznia 1962 roku, IPN BU 0203/4990, k. 72. 

18 Życiorys Marii Graczyk z 9 marca 1950 roku, IPN BU 0203/4990, k. 43. 
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Należała do tych osób, które na miarę swoich możliwości sprzeciwiały się na-
rzuconej ideologii. Nie ukrywała swoich poglądów, nie obawiała się ich wyrażać. 
Swoje podopieczne z zakładu opiekuńczego wychowywała w duchu patriotycz-
nym, katolickim. Chroniła dzieci przed programem przymusowej ateizacji. Co 
więc spowodowało, że osoba o takich poglądach została tajnym współpracowni-
kiem policji politycznej PRL? 

W epoce stalinowskiej ta zdecydowana postawa nie mogła ujść uwadze władz. 
Tajni współpracownicy UB donosili o kolejnych inicjatywach s. Leonii, jej „wro-
gich” komentarzach i „antypaństwowych” działaniach. To właśnie donosy agen-
tów były źródłem jej dramatu, najpierw aresztowania, następnie długotrwałego 
więzienia, w końcu zdrady i przeistoczenia się w wieloletniego tajnego współpra-
cownika aparatu bezpieczeństwa PRL. Rozpatrując współpracę s. Leonii z UB 
i SB, analizując jej donosy, należy także pamiętać o wcześniejszych latach jej życia 
i o tym, że na początku sama była ofiarą systemu represji. 

Od początku lat 50. UB gromadził materiały obciążające s. Leonię. Donosy 
tajnych współpracowników charakteryzowały ją jednoznacznie jako zdecydowa-
nego przeciwnika nowego reżimu. Według tych meldunków, zagrażała ona bez-
pieczeństwu komunistycznego państwa. Na ich podstawie funkcjonariusze UB 
rozpoczęli rozpracowywać siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi. Według do-
nosu informatora o pseudonimie „Obserwator”, s. Leonia „wszczepiała wycho-
wankom nienawiść do Polski Ludowej, (…) występowała przeciwko ZMP i ZHP, 
nie dawała dzieciom wstępować do tych organizacji, nazywając ich czerwonymi 
i że wychowują młodzież bez Boga”. Zakonnica przygotowała też afisz przedsta-
wiający działaczkę związku zawodowego w towarzystwie diabłów niosących legi-
tymacje członkiń Ligi Kobiet do UB. Takie plakaty były rozlepiane w nocy przed 
1 maja 1950 roku. Miała również przechowywać pod siennikiem łóżka pistolet 
z większą ilością amunicji oraz utrzymywać kontakty z figurantami młodzieżo-
wej organizacji antypaństwowej19. 

W kwietniu 1950 roku s. Leonia malowała też inne „antypaństwowe” plaka-
ty, np. Stalina ze świniami. Afisze rozlepiały uczennice szkoły pielęgniarskiej na 
Solcu w Warszawie. Zimą 1950 roku s. Graczyk namówiła wychowanki do na-
pisania listu do Radia Madryt. UB uzyskał również informacje, że zakonnice za-
kazywały dzieciom śpiewania Międzynarodówki, zaś s. Leonia rozpowszechniała 
antyradziecką prasę. W wakacje 1950 roku czytała amerykańską gazetę o treści 
„antypolskiej i antyradzieckiej”: „my dzieci Polskie z Ameryki niedługo Was wy-
zwolimy z pod jarzma Radzieckiego”20. 

19 Memorandum rozpracowania zakonnic z Domu Dziecka w Ostrołęce podejrzanych o prowa-
dzenie wrogiej działalności wśród wychowanków z Domu Dziecka i wśród młodzieży na tere-
nie pow. Ostrołęka z 11 czerwca 1951 roku, IPN BU 0203/4990, k. 49. 

20 Doniesienie obywatelskie Jadwigi R. z 4 czerwca 1951 roku, IPN BU 0203/4990, k. 19  

W czerwcu kierownik sekcji IV Wydziału V WUBP w Warszawie M. Wojtala 
postanowił podjąć opracowanie agencyjne o zabarwieniu nielegalnej organizacji, 
kryptonim „Malarze”21. We wrześniu 1951 roku UB uzyskał informacje, że s. Le-
onia będzie próbowała uciec22. Jednak nie doszło do tego, bo 10 września na pod-
stawie „rozpracowania agencyjnego” została zatrzymana23. 31 grudnia 1951 roku 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał ją na siedem lat więzienia24. 

Przebywała m.in. w więzieniu w Grudziądzu I. W szczytowym okresie 
stalinowskim karę odsiadywało tam 1819 kobiet25. Skrajne warunki sprzyja-
ły werbowaniu informatorów. Więźniowie byli typowani na tajnych współ-
pracowników na podstawie specjalnych ocen. W lutym 1953 roku WUBP 
w Bydgoszczy sporządził – realizując polecenie Departamentu Więziennic-
twa MBP – charakterystykę s. Leonii. Jej ocenę umieszczono w wykazie księ-
ży świeckich, kleryków, zakonników i innych zakonnic odsiadujących kary 
w więzieniach województwa bydgoskiego. W grudziądzkim zakładzie była 
od 20 kwietnia 1952 roku: przez dwa miesiące pracowała jako szwaczka, po-
tem była pielęgniarką dzieci w żłobku więziennym. Nie była karana dyscy-
plinarnie. Funkcjonariusze stwierdzili, że pracowała nienagannie: „Wszelkie 
rozkazy wydane jej wykonuje z chęcią. Jest spokojna, cicha, zdyscyplinowana, 
żadnych wrogich wypowiedzi w stosunku do Polski Ludowej u niej nie zaob-
serwowano, swoim zachowaniem i obowiązkową pracą daje przykład innym 
razem z nią pracującym więźniarkom”26. 

Dwa lata więzienia złamały s. Leonię. W połowie lipca 1953 roku zosta-
ła zwerbowana przez UB, nadano jej pseudonim „Ptaszyńska”. Przykładem, 

(pisownia oryginalna). 
21 Postanowienie o wszczęciu agencyjnego rozpracowania z 26 czerwca 1951 roku, IPN BU 

0203/4990, k. 46–47. 
22 Informator o pseudonimie „Bocian” doniósł UB, że s. Leonia powiedziała mu, iż „grozi jej nie-

bezpieczeństwo ze strony władz, gdyż te afisze (przedstawiające działaczkę Ligi Kobiet i in-
ne) rozwieszone w Ostrołęce na 1 maja 1950 roku były jej robotą”. „Bocian” scharakteryzował 
ją jako wroga obecnego ustroju. Poinformował, że była autorką „skeczu o treści reakcyjnej”, 
wyśmiewającego plan 6-letni; był on deklamowany przez dzieci z Domu Dziecka. To również 
„Bocian” doniósł, że s. Leonia miała wyjechać, dlatego zwracała się do niego z prośbą o wyro-
bienie metryki urodzenia na inne nazwisko (matka przełożona chciała ją skierować do Domu 
Dziecka w Aninie); Raport o przebiegu i stanie opr. ag. krypt.: Malarze z 5 września 1951 roku, 
IPN BU 0203/4990, k. 1. 

23 Raport o przyjęciu do swego prowadzenia sprawy przeciwko Graczyk Marii z 27 września 1951 
roku, IPN BU 0207/5771, t. 1, k. 21. 

24 Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 31 grudnia 1951 roku, IPN BU 0207/5771, 
t.1, k. 74–76. 

25 Tamtejsze cele więzienne były znacznie przeludnione. Zakład karny w Grudziądzu pełnił też 
funkcję szpitala więziennego, umieszczano w nim chore np. na gruźlicę, http://cyfroteka.pl/ca-
talog/ebooki/89404/124905/ff/101/OEBPS/Text/Section0004.html (dostęp: 28 czerwca 2015). 

26 Wyciąg z pismo mjr I. Jakubowskiego z WUBP w Bydgoszczy nr WO–595/IV/53 do Wydzia-
łu Polit.-Wych. Departamentu Więziennictwa MBP z lutego 1953 roku, IPN BU 01283/845 mf 
V-26A-6. 
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że można było postąpić inaczej, są losy s. Izabeli Zofii Łuszczkiewicz27, która 
w tym samym czasie przebywała w więzieniu w Inowrocławiu28. Przed śmier-
cią stwierdziła, że był to „polski Oświęcim”29. 

Nie są znane okoliczności werbunku Marii Graczyk. W zachowanych do-
kumentach nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co spowo-
dowało, że podjęła współpracę. Z późniejszych sprawozdań wynika, że została 

27 Zofia Maria Łuszczkiewicz (1898–1957) urodziła się w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. 
W 1923 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. W Za-
konie przyjęła imię Izabela. W czasie wojny pracowała w ochronce dla dzieci w Zebrzydowi-
cach. Organizowała akcję pomocy dla Żydów. Była łączniczką dowódcy Grupy Operacyjnej AK 
„Śląsk Cieszyński”. We wrześniu 1944 roku aresztowana przez Niemców, natychmiast uwolnio-
na przez żołnierzy AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich przeniosła się do Rzeszowa. Nawiąza-
ła kontakt z komendantem obwodu rzeszowskiego Delegatury Sił Zbrojnych. Współpracowała 
też z zrzeszeniem WiN. W maju 1946 roku władze zakonne przeniosły ją do Krakowa. Opie-
kowała się Adamem Doboszyńskim. W sierpniu 1948 roku s. Łuszczkiewicz została areszto-
wana przez UB. Jej śledztwo nadzorował Józef Różański. Pomimo tortur odmówiła podpisania 
protokółu, że Doboszyński przybył do kraju z polecenia Piusa XII do kard. Adama Sapiehy, by 
zmontować siatkę szpiegowską. W marcu 1950 roku została skazana na dwukrotną karę śmier-
ci, którą złagodzono na dożywocie. W więzieniu zachowała nieugiętą postawę. Zmarła kilka 
miesięcy po uwolnieniu; http://katolicy1844.republika.pl/PRL/Luszczkiewicz.htm (dostęp:  
28 czerwca 2015). 

28 W ocenie UB s. Łuszczkiewicz była więźniarką niezdyscyplinowaną: „W wypowiedziach jej 
przejawia się wrogość do ustroju Polski Ludowej. Do władz więziennych ustosunkowana wro-
go. Jest skryta, z drugiej strony przebija w jej zachowaniu fałsz i obłuda. Wyrok uważa za 
krzywdzący, bo ona chciała uczynić tak, jak jej Bóg nakazywał i sumienie”; Wyciąg z pismo mjr  
I. Jakubowskiego z WUBP w Bydgoszczy nr WO-595/IV/53 do Wydziału Polit.-Wych. Depar-
tamentu Więziennictwa MBP z lutego 1953 roku, IPN BU 01283/845 mf V-26A-6. 

29 Opis zakładu w Inowrocławiu realistycznie przedstawia, jak wyglądała sytuacja kobiet w stali-
nowskim więzieniu: „Długotrwałe przebywanie w więziennych warunkach musiało odbić się 
na stanie zdrowia kobiet. Jedną z przyczyn było panujące w celach straszliwe zimno. Jedynym 
ogrzewaniem w celach była cienka, jednocalowa rurka o długości 25 cm biegnąca wzdłuż ścia-
ny celi. Słabe ciepło płynęło z niej od końca listopada do połowy marca. Niektóre z kobiet sta-
wiały na rurce kubek z wodą, by choć trochę się nagrzała. Dla kobiet nieprzyzwyczajonych do 
zimna, ziąb w celach był prawdziwą udręką, a zwłaszcza zimą, kiedy miały do dyspozycji tyl-
ko cienki koc, czasami z dziurami. Czasami po 15 października dodawano drugi koc, ale oba 
i tak były zniszczone. Dodatkowo w okresie zimowym pozwalano kobietom używać własnego 
swetra. Często kobiety spały na betonowej podłodze, ponieważ nie dla wszystkich starczyło 
sienników w celach. (…) Objawami chorób psychicznych więzionych kobiet były między inny-
mi: nieodżywianie się, długie milczenia czy np. niemycie się. Przez akustyczne ściany więzienia 
słychać było, jak kobiety, które wpadły w depresję, histerycznie wyły, chichotały się, śpiewa-
ły i głośno krzyczały. Niekiedy te seanse spowodowane depresją trwały po kilka dni, tak że in-
ne więźniarki prosiły o umieszczenie ich w piwnicy, ponieważ nie mogły już tego wytrzymać. 
Zdarzały się przypadki, kiedy znerwicowane kobiety zapominały nawet swojego nazwiska. Ja-
nina Jelińska przed wypuszczeniem na wolność nie reagowała na żadne pytania i nie wiedzia-
ła, co się z nią dzieje. Opuszczając więzienie, nie mogła stanąć na własnych nogach i musiała 
być prowadzona pod ręce przez swoją rodzinę. Inna z kobiet podczas otwierania drzwi celi 
uciekła z krzykiem na korytarz i długo tam biegała, uciekając przed strażniczkami”; (b.a.), Wię-
zienie dla kobiet o zaostrzonym reżimie. Sierpień 1952 – marzec 1955, http://www.inowroc-
lawfakty.pl/wi%C4%99zienie-dla-kobiet-o-zaostrzonym-re%C5%BCimie–1952–1955/ (dostęp:  
28 czerwca 2015). 

zwerbowana przez Wydział Specjalny, a potem przejęta na kontakt Departa-
mentu VI do pracy na obiekcie specjalnym30. 

Składane przez Graczyk wnioski o ułaskawienie sugerują, że zgodziła się 
na współpracę w zamian za obietnicę wcześniejszego zwolnienia z więzienia31. 
Warto również pamiętać o cytowanej już wskazówce dla funkcjonariuszy UB: 
„zakonnica zmienia się pod wpływem kary (…) i łatwiej pójdzie na werbunek”32. 

5. Rola TW „Ptaszyńskiej” przy prymasie Wyszyńskim 

Graczyk towarzyszyła prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu w odosobnieniu 
przez dwa lata – od 16 października 1953 roku33 do 28 października 1955 roku34. 

W archiwum IPN zachowała się teczka pracy „Ptaszyńskiej” zawierająca 
meldunki za okres 15 lipca 1953 roku – 13 marca 1957 roku. W zdecydowanej 
większości są to notatki dotyczące prymasa, z którym przebywała w ośrod-
kach internowania w Stoczku Warmińskim i w Prudniku35. 

„Ptaszyńska” skrupulatnie odnotowywała dla funkcjonariuszy UB zacho-
wanie prymasa Wyszyńskiego, prowadzone przez niego rozmowy i komen-
tarze, wykonywane w ciągu dnia prace, jego nastrój, zachowanie i reakcje, 
intymne przeżycia (np. chorobę ojca), a także samopoczucie i stan zdrowia. 
Realizowała zadania typowe dla agentury celnej. 

W pierwszym okresie donosy były pisane w pierwszej osobie36. Jednak po 
kilku miesiącach zmieniła się stylistyka tych dokumentów i Maria Graczyk 
występowała w nich już w trzeciej osobie37. 
30 Plan pracy z infor. „Ostrowska” z 7 maja 1956 roku, IPN BU 00170/54, t. 4, k. 139. 
31 Naczelnik więzienia w Grudziądzu już 10 października 1953 roku skierował prośbę Graczyk 

do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie o darowanie reszty kary; Wyciąg z pisma 
naczelnika więzienia w Grudziądzu z 10 października 1953 roku, IPN BU 1009/463, k. 219. 

32 Metody pracy operacyjne…, dz. cyt., s. 183. 
33 Prymas Wyszyński 12 października 1953 roku zapisał: „Za chwilę weszła zakonnica w habicie sióstr 

Rodziny Maryi. Przedstawiła się jako siostra Maria Leonia Graczyk, więźniarka, przywieziona z Gru-
dziądza. Powiedziano jej, że Ksiądz Prymas jest chory, znajduje się na kuracji, a siostra będzie się 
nim opiekować. Jest jeszcze bardziej zaniepokojona niż ksiądz. Snuje swoje obawy; może to jakiś 
podstęp, może zechcą jej użyć jako prowokacji do jakiegoś procesu… itd. Z kolei uspokajam siostrę; 
proszę, by nie gubiła się w domysłach. Nie mam zwyczaju posądzać, zanim nie poznam bliżej. Pro-
szę się wyspać, a jutro porozmawiamy. Siostra była jeszcze więcej wynędzniała niż ksiądz; drobna, 
szczupła, blada istota, pełna słów i łez”; S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Paryż 1982, s. 36–37.

34 28 października 1955 roku prymas Wyszyński odnotował reakcję zakonnicy na informację 
o przeniesieniu go do klasztoru w Komańczy: „Siostra Leonia przyjęła wiadomość bez zdzi-
wienia, dłuższy czas milczeliśmy wszyscy”; tamże, s. 189. 

35 Teczka pracy tajnego współpracownika „Ptaszyńska” ma 4 tomy i liczy ponad 1600 kart dono-
sów (t. 1 – 491, t. 2 – 538; t. 3 – 376; t. 4 – 240), IPN BU 00170/54, t. 1–4. 

36 Przykład: „Gdy weszłam do niego [Prymasa – PB], pierwsze pytanie skierowane do mnie było: 
»Czy siostry mają tu dom?« Nie – odpowiedziałam, przyjechałam z Grudziądza”; Doniesienie 
ag. „Ptaszyńska” z 16 października 1953 roku, IPN BU 00170/54, t. 1, k. 13. 

37 Przykład: „Przy obiedzie znów powiedział [Prymas – PB] siostrze, że doskonale nadaje się na 
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Meldunki pisane były różnym charakterem pisma. Zmieniali się również 
funkcjonariusze UB odbierający od „Ptaszyńskiej” donosy, były to m.in. oso-
by o inicjałach JZ, KB. 

Należy podkreślić, że donosy z teczki pracy tajnego współpracownika 
„Ptaszyńska” nie są tożsame z jej tzw. pamiętnikiem, który został opubliko-
wany w formie książki w 1993 roku38. Obejmuje on okres tylko od 31 kwietnia 
1954 roku do 31 sierpnia 1955 roku. Zapisy dzienne oraz stylistyka pamięt-
nika i teczki pracy różnią się. W donosach Graczyk beznamiętnie odnotowy-
wała kolejne dni, opisywała porządek dnia, raczej nie komentowała zachowań 
prymasa, nie przedstawiała własnych ocen. Natomiast dziennik był pisa-
ny w bardzo agresywnym stylu wobec duchownych, macierzystego zgroma-
dzenia i prymasa Wyszyńskiego. Jest prymitywnym pamfletem na Kościół 
katolicki. W licznych komentarzach Maria Graczyk atakowała środowiska 
kościelne, zarzucała im obłudę, wykorzystywanie wiernych, podwójną moral-
ność. Różnica stylu dziennika i donosów wynika zapewne z faktu, że chciano 
je inaczej wykorzystać. Donosy pełniły funkcję informacyjną dla pilnujących 
prymasa funkcjonariuszy UB. Natomiast dziennik został najprawdopodob-
niej stworzony w celu opublikowania go w formie książki, która miała ujaw-
nić, skompromitować oraz publicznie osądzić „prawdziwą, zakłamaną twarz” 
duchownych Kościoła i prymasa. 

Teczka pracy TW „Ptaszyńskiej” nie doczekała się publikacji, wydania wy-
boru dokumentów, analizy porównawczej z innymi dokumentami, komenta-
rzy krytycznych. Donosy te, zwłaszcza dotyczące prymasa Wyszyńskiego, były 
dotychczas tylko omawiane i częściowo przytaczane w pracach historyków. 
Wspominali o nich w swoich publikacjach m.in. Wiesław Jan Wysocki39, Jan Ża-
ryn40, Anna Migas i Jacek Żurek41, Ewa Czaczkowska42. Głównie były to tylko 
krótkie wzmianki, opis dokumentu lub przypisy źródłowe43. 

Do tej pory nie odnalazła się teczka personalna tajnego współpracowni-
ka „Ptaszyńska”. W związku z tym nie ma dokumentów dotyczących podjęcia 

szpiega, gdyż jak coś jej podpadnie, to przy każdej okazji będzie szukała odpowiedzi na swoje 
zainteresowania. Wcale się ojciec nie pomylił, odpowiedziała [siostra – PB], zawsze we wszyst-
kich powieściach interesowała mnie rola tej właśnie grupy ludzi”; Doniesienie ag. „Ptaszyńska” 
z 20 grudnia 1953 roku, IPN BU 00170/54, t. 1, k. 159. 

38 Kryptonim „Ptaszyńska” (Donosy na Prymasa), oprac. M.P. Romaniuk, Londyn 1993. 
39 W.J. Wysocki, Osaczanie Prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu 

bezpieczeństwa w latach 1953–1956, Warszawa 2002, s. 47, 51, 247. 
40 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 141, 143. 
41 A. Migas, J. Żurek, Dzienniki prymasa Wyszyńskiego, „Pismo społeczno-historyczne Glauko-

pis” 2008, nr 11–12, s. 474, 482. 
42 E. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009, s. 200–217; taż, Kardynał Wyszyński. 

Biografia, Kraków 2013, s. 225–243.
43 Z wymienionych powyżej autorów donosy „Ptaszyńskiej” najszerzej omówiła E. Czaczkowska. 

współpracy, czyli planu werbunku, raportu z realizacji, podpisanego zobo-
wiązania, nazwisk funkcjonariuszy UB prowadzących „Ptaszyńską”, jej ankie-
ty osobowej i charakterystyki. Brakuje również podstawowych dokumentów 
w jej teczce pracy (np. pełnego wykazu osób przechodzących w meldunkach, 
arkusza przebiegu współpracy z tajnym współpracownikiem)44. 

6. Donosy na Mariana Pirożyńskiego CSsR

Na podstawie tylko dokumentów pochodzących z teczki pracy trudno okre-
ślić dokładną datę werbunku oraz okoliczności, w jakich do niego doszło, np. co 
przesądziło o podjęciu przez Graczyk współpracy. Najprawdopodobniej była to 
obietnica wcześniejszego zwolnienia z więzienia. Datę werbunku można pró-
bować odtworzyć na podstawie pierwszego donosu „Ptaszyńskiej” oraz spra-
wozdań centrali MBP. W podsumowaniu działań Wydziału II Departamentu XI 
z lipca 1953 roku wskazano, że w tym miesiącu zwerbowano czterech informa-
torów, wszystkich w więzieniach. Jednym z nich była: „Inf. ps. »PTASZYŃSKA« 
zakonnica Rodziny Marii, skazana na 7 lat więzienia, przebywa w więzieniu 
w Grudziądzu. Była zawerbowana w więzieniu, pracowała sumiennie. Przy wer-
bunku dała cenne informacje odnośnie ukrywającego się ks. CZERWIŃSKIE-
GO. Werbunek należy uważać za cenny”45.

Wymieniony w tym dokumencie „ks. Czerwiński” to nie kto inny, tylko re-
demptorysta o. Marian Pirożyński46. Zgadzają się nie tylko podane szczegóły 
44 W ciągu lat zmieniał się wzór teczek agenturalnych, ale pewien zasób informacji był stały. 

Każdy tajny współpracownik posiadał dokumentację w postaci teczki personalnej agenta (zwaną 
początkowo teczką osobistą) oraz teczki pracy tajnego współpracownika (zwaną teczką roboczą 
lub służbową agenta). Na okładce pisano kategorię informatora, jego numer ewidencyjny, daty 
rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia teczki, później tylko pseudonim agenta. Od 1961 roku 
zakładano teczki nowego wzoru EO–18/61; W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pracy hi-
storyka, dz. cyt., s. 306–307. 

45 Sprawozdanie z pracy Wydziału II Dep. XI za lipiec 1953 roku z 31 lipca 1953 roku, IPN BU 
01283/900, mf V14-B-1-S/-6, A6. 

46 Marian Pirożyński CSsR (1889–1964), redemptorysta, pedagog, wychowawca, publicysta. Żoł-
nierz wojny w 1920 roku, służył w szwadronie ułanów krechowieckich. W styczniu 1921 roku 
pod wpływem nauk o. Bernarda Łubieńskiego wstąpił do Zgromadzenia. Ukończył Wyższe 
Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie. Był dyrektorem małego seminarium 
redemptorystów w Toruniu. W 1932 roku opublikował książkę Co czytać? Poradnik dla czy-
tających książki. Beletrystyka. W czasie II wojny światowej m.in. ratował dzieci z żydowskiego 
getta, współpracował z AK. Po 1945 roku wyjechał do Wrocławia, by zabezpieczyć tamtejszy 
klasztor redemptorystów. Pod pseudonimem wydał książkę Kształcenie charakteru. Wznowił 
wydawanie czasopisma „Homo Dei”. Od października 1948 roku ukrywał się, władze zarzucały 
mu kupno kradzionego papieru. Został aresztowany 28 września 1953 roku, w więzieniu prze-
bywał do 22 grudnia 1954 roku. W 1958 roku ponownie został aresztowany, więzienie opu-
ścił 1 czerwca 1960 roku; S.A. Bogaczewicz, „Jeżeli głoszenie Słowa Bożego jest przestępstwem, 
będę popełniał je dalej”. Ojciec Marian Pirożyński CSsR (1899–1964), „Nasz Dziennik” z 9–10 
czerwca 2007. 
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dotyczące tej osoby – przybrane nazwisko i miejsce zakonspirowanego po-
bytu – ale w sprawozdaniach z innych miesięcy wymieniane są jego praw-
dziwe personalia. Poszukiwany przez władze bezpieczeństwa zakonnik 
ukrywał się od października 1949 roku pod nazwiskiem zmarłego księdza Józe-
fa Czerwińskiego. Dowód osobisty i fałszywą metrykę dostarczyły mu „ósemki”,  
czyli członkinie świeckiego Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej oraz zna-
jomi duchowni47. 

O. Pirożyński przebywał w klasztorze sióstr Rodziny Maryi w Ostrówku od 
6 lipca 1950 roku, był tam kapelanem. Od wiosny 1953 roku funkcjonariusze 
UB wiedzieli, że pomagali mu także biskupi. Dlatego przyspieszono jego roz-
pracowanie, którego celem było zdobycie materiałów obciążających m.in. bpa 
Wacława Majewskiego i prymasa Wyszyńskiego48. 

Przytoczone powyżej Sprawozdanie Departamentu XI MBP z lipca 1953 
roku zawierało także omówienie sprawy o kryptonimie „Obrońca”, w którym 
m.in. „uzyskano doniesienia od nowozawerbowanego inf. ps. »PTASZYŃ-
SKA«, w którym inf. podaje, że ks. Czerwiński pozostaje w kontakcie z oso-
bami zam. przy ul. Wiśniowieckiego 49, szczególnie z dr Janiną Giżycką”. 
W dokumencie stwierdzono, że dane te potwierdzały materiał już uzyskany 
jednostronnie. W sprawozdaniu z pracy Wydziału II Departamentu XI MBP 
wskazano, że nowy agent potwierdzał informacje, iż duchowny kontaktował 
się z redemptorystami w Warszawie, łączność z nimi utrzymywał dzięki sio-
strom z Ostrówka. Według „Ptaszyńskiej”, zakonnice były zorientowane, że 
jest to ksiądz, który ukrywa się przed władzami. Potwierdzał to również fakt, 
że zakonnik w czasie wyjazdów do Warszawy ubierał się po cywilnemu. UB 
na podstawie donosu „Ptaszyńskiej” stwierdził, że „figurant w swej działalno-
ści podczas ukrywania się posługiwał się adresami zakonnic w W-wie przy ul. 
Targowej 15, przystąpiono do opracowania tego adresu”49. 

Na o. Pirożyńskiego donosili również inni informatorzy UB, m.in. o pseu-
donimach „Iza” i „Eliasz”50. 
47 K. Pelczarski, O. Marian Pirożyński jako więzień komunistycznego reżimu, „Studia Redempto-

rystowskie” 5 (2007), s. 15. 
48 Tamże, s. 17–19. 
49 Sprawozdanie z pracy Wydziału II Dep. XI za lipiec 1953 roku z 31 lipca 1953 roku, IPN BU 

01283/900, mf V14-B-1-S/-6, B5-8. 
50 Informator o pseudonimie „Iza” został wprowadzony do środowiska sióstr Rodziny Maryi 

w maju 1953 roku „do sprawy E–186 przeciwko ukrywającemu się ks. Piroż., który przy po-
mocy bpa Majewskiego i Wyszyńskiego umieszczony został jako kapelan zakonny w Ostrów-
ku”. Celem informatora było „rozpoznanie obecnej działalności figuranta”. „Iza” skontaktowała 
się z zakonnicami, szczególnie z s. Melanią, zdobywając w środowisku opinię osoby religijnej. 
Według jej donosu: „ks. Piroż. codziennie odprawia msze w kaplicy i pomaga proboszczowi 
w Klembowie”. Natomiast agent „Eliasz” potwierdził fakt ukrywania się ks. „P” w Ostrówku. 
Doniósł też, że przyjeżdżał on do Warszawy do bpa Majewskiego i Teresy Danielewicz, b. so-
dalistki. Miała ona prowadzić wykłady u gajowego w Ostrówku dla młodych dziewcząt. Dzięki 

Donosy „Ptaszyńskiej” dotyczące „ks. Czerwińskiego” zachowały się w jej 
teczce pracy. Pierwsze dwa meldunki były napisane odręcznie jeszcze w wię-
zieniu w Grudziądzu i podpisane pseudonimem „Ptaszyńska”. Potem zostały 
przepisane na maszynie w Warszawie. Przyjmowała je osoba o inicjałach SN. 
Graczyk meldowała, że „ksiądz Czerwiński” przyjechał do Ostrówka „jako 
świecki pan” w październiku lub listopadzie 1950 roku. O tym, że się ukrywał, 
wiedziały siostry Bronisława Gabriela Blangiewicz, Kinga Nowak oraz prze-
łożona prowincji Matylda Getter. Graczyk poinformowała UB, że dowiedzia-
ła się od s. Nowak, iż „Czerwiński” jest przybranym nazwiskiem. Przełożona 
w Ostrówku s. Gerarda Hoffman również wiedziała, że nie jest to prawdzi-
we nazwisko. TW „Ptaszyńska” podała także, że ukrywający się duchowny za 
pośrednictwem s. Blangiewicz utrzymywał kontakt ze Zgromadzeniem Re-
demptorystów. Mieszkał on w pobliżu Domu Dziecka u pani Cybulskiej, gdzie 
skierowała go siostra przełożona. Odwiedzały go również studentki z KUL 
i z Krakowa51. 

W kolejnym donosie Graczyk rozwinęła informacje dotyczące gospodyni, 
u której przebywał o. Pirożyński. Poinformowała UB, że Cybulska mieszka-
ła sama, jej dzieci pracowały w Warszawie. Duchowny kontaktował się z le-
karką z kliniki dziecięcej w Warszawie przy ul. Litewskiej. Za pośrednictwem  
s. Blangiewicz wymieniał listy z przełożonym klasztoru redemptorystów przy 
ul. Karolkowej52. 

28 września 1953 roku o. Pirożyński został aresztowany. Trzy dni wcześ- 
niej zatrzymano prymasa Wyszyńskiego. 

Należy zwrócić uwagę, że w teczce pracy „Ptaszyńskiej” jest bardzo mało 
dokumentów z okresu 15 lipca – 24 września 1953 roku: sześć, w tym dwa 
meldunki (z 15 lipca i 7 września) dotyczyły o. Pirożyńskiego. Kolejny donos 
przekazała dopiero 25 września, w jej teczce pracy nie ma innych dokumen-
tów z tych dni. Najprawdopodobniej w tym czasie była przygotowywana do 
nowych zadań – inwigilacji prymasa Wyszyńskiego w miejscach jego inter-
nowania. Dlatego musiała być przeszkolona przez UB z podstawowych zasad 
konspiracji, zachowywania się przy prymasie, form składania meldunków itd. 

Zagadką pozostaje również, dlaczego tak ważne zadanie powierzono 
właśnie Graczyk. Funkcjonariusze UB musieli mieć pewność, że będzie re-
alizowała polecenia. Z tego punktu widzenia jej wcześniejsze donosy na o. Pi-

„Eliaszowi” UB ustaliło też, że sodalistki z ul. Wiśniewskiego 49 były „z nim w ścisłym kontak-
cie, jako z duszpasterzem akademickim”; Sprawozdanie z pracy Wydziału II Dep. XI za miesiąc 
maj 1953 roku z 10 czerwca 1953 roku; Sprawozdanie z pracy Wydziału II Dep. XI za miesiąc 
czerwiec 1953 roku z 9 lipca 1953 roku; Sprawozdanie z pracy Wydziału II Dep. XI za mie-
siąc sierpień 1953 roku z 11 września 1953 roku, IPN BU 01283/900, mf V14-B-1-S/-6, A-D. 

51 Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 15 lipca 1953 roku, IPN BU 00170/54, t. 4, k. 8–9, 12. 
52 Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 7 września 1953 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 14, 15, 17. 
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rożyńskiego mogły być próbą generalną przed właściwym zadaniem, jakim 
było śledzenie głowy Kościoła katolickiego w Polsce. Przez najbliższe dwa lata 
była to główna praca „Ptaszyńskiej”53. 

UB stworzył wokół przetrzymywanego kardynała szczelną sieć inwigilacji, 
na którą złożyli się m.in. pilnujący strażnicy, osobowe źródła informacji54 oraz 
permanentna obserwacja i technika operacyjna, w tym podsłuch pokojowy55. 

W czasie pobytu z prymasem Graczyk złożyła jeszcze kilka donosów na 
o. Pirożyńskiego. W meldunkach cały czas używała przybranego nazwiska 
„Czerwiński”, pod którym ukrywał się redemptorysta. Wzmianka na temat 
duchownego znajduje się również w opublikowanym w 1993 roku dzienniku 
„Ptaszyńskiej”56. 

Na początku listopada 1953 roku przekazała trzystronicowy meldunek tyl-
ko o nim. Powtórzyła informacje z lipcowego donosu, ale dodała też nowe 
szczegóły: 

 
Ks. Czerwiński przyjechał do Domu Dziecka w Ostrówku jako świecki pan, 

dość elegancki. Przyjmowała Go S. Gabriela – Bronisława Blangiewicz. Ona 
wiedziała, że przyjedzie. Wiadomość czerpała z Hożej. Skąd Ks. Czerwiński 
przyjeżdżał niewiem57. W jakiś czas później S. Blangiewicz jeździła jeszcze po 
jakieś Jego rzeczy aż do Kielc, do jakichś sióstr. (Bliższe dane mi nie wiadome). 
W Kielcach również miał Ks. Czerwiński znajomą panią Katarzynę, którą 
sprowadził wiosną 1951 roku do Ostrówka i tam zamieszkała na stałe (u kogo 
nie wiem)58.

53 Graczyk w wywiadzie przeprowadzonym w 1984 roku przez J. Żakowskiego dla miesięcznika 
„Powściągliwość i Praca” wspomniała o kilku spotkaniach z tajemniczymi osobami, które we 
wrześniu 1953 roku przepytywały ją o prymasa. Do czasu publikacji dzienników w 1993 ro-
ku nie przyznała się do podjęcia współpracy z UB; J. Żakowski, Mroczne wnętrza. Uwięziony 
Prymas prywatnie w oczach współwięźniów i swojej siostry. Maria Leonia Graczyk, ksiądz Sta-
nisław Skorodecki, Julia Wyszyńska, Poznań 1997, s. 13–15. 

54 Według dokumentów odnalezionych przez prof. W.J. Wysockiego, informatorem UB o pseu-
donimie „Krystyna” miał być również ks. Stanisław Skorodecki; W.J. Wysocki, Osaczanie Pry-
masa, dz. cyt.

55 Były wicedyrektor Departamentu X MBP ppłk Józef Światło po swojej ucieczce na Zachód ujaw-
nił w audycjach RWE, że w pomieszczeniach kardynała umieszczone były mikrofony. Stwierdził 
też, że przebywający z prymasem „ksiądz i zakonnica byli oczywiście agentami służby bezpie-
czeństwa”; Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Warsza-
wa 1990, s. 187.

56 Pod datą 17 września 1954 roku Graczyk zanotowała w dzienniku: „Powiedziałam Prymaso-
wi, że jest nowy kierownik. (…) Spytał się tylko, czy nowy kierownik jest elegancki i inteligent-
ny. Mimo woli przypomniałam sobie, jak ksiądz Czerwiński w Ostrówku przebierał między 
dziewczęta i określał, które są ładne i miłe, a które inteligentny mają wygląd. O innych, cho-
ciażby były najlepsze mówił: »zakazane typy«. Takie samo podejście do ludzi znalazłam dziś 
u Prymasa. Znamienity to rys i cecha chrześcijańskiej miłości bliźniego”; Kryptonim „Ptaszyń-
ska”…, dz. cyt., s. 39. 

57 Pisownia oryginalna. 
58 Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 9 listopada 1953 r., IPN BU 00170/54, t. 1, k. 60–63. 

 
Najprawdopodobniej donos ten związany był z prowadzonym śledztwem 

przeciwko o. Pirożyńskiemu i zbieraniem obciążających go materiałów, które 
miały być wykorzystane w planowanym procesie. 

„Ptaszyńska” do osoby zakonnika nawiązała w rozmowie z prymasem Wy-
szyńskim podczas świąt Bożego Narodzenia. Spytała go, czy zna „ks. Czerwiń-
skiego”. Prymas odpowiedział, że zna, dobrze zna59. Jednak zapis tej rozmowy 
jest sprzeczny z kolejnym meldunkiem z marca 1955 roku. „Ptaszyńska” po-
wróciła do osoby „ks. Czerwińskiego”, ale wtedy rozmowa z prymasem – we-
dług meldunku – miała następujący przebieg: „Przerwała siostra milczenie, 
mówiąc, że ciekawą jest, czy Ks. Czerwiński jest jeszcze w Ostrówku. On też 
się tam ukrywał. Spytał się Prymas, czy siostra wiedziała, że on się ukrywa. 
Odpowiedziała, że wiedziała. Prymas oświadczył, że nie znał go wcale i czy 
to może jakiś zakonnik. Odpowiedziała siostra, że nie. Niewiele mówiono”60. 

7. Późniejsze losy TW „Ptaszyńskiej”

„Ptaszyńska” przebywała z prymasem do 28 października 1955 roku. Po prze-
wiezieniu go do Komańczy została przetransportowana do więzienia w Olsztynie. 

Warto podkreślić, że w czasie tego pobytu znajdowała się w ewidencji wię-
zień w Grudziądzu, a potem w Olsztynie. Jest to kolejna tajemnica, która ota-
cza Graczyk. Według korespondencji pomiędzy więzieniami, przeniesiono ją 
do zakładu w Olsztynie 10 października 1953 roku61. Okazuje się też, że z tych 
więzień wysyłane były jej wnioski o ułaskawienie62. 

W styczniu 1955 roku władze zakładu w Olsztynie, popierając wniosek Gra-
czyk o warunkowe zwolnienie, sporządziły jej ocenę. W dokumencie stwierdzono, 
że od października 1953 roku była zatrudniona w tutejszym żłobku więziennym. 
W tym czasie zachowywała się nienagannie: „jest zdyscyplinowana, posłuszna, 
karna, karana dyscyplinarnie nie była, stosuje się do przepisów dla więźniów, do 
współwięźni jest koleżeńska oraz chętna do pracy. Oceniono także, że za popeł-
nione przestępstwo wykazuje zrozumienie winy i chęć poprawy”63. 
59 Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 25 grudnia 1953 r., IPN BU 00170/54, t. 1, k. 172. 
60 Obok tego fragmentu na marginesie funkcjonariusz UB odbierający donos zapisał uwagę: „Zwró-

ciłem uwagę inf. »Ptaszyńskiej«, aby tych spraw sama nie poruszała i nie wszczynała rozmowy 
pierwsza”; Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 19 marca 1955 r., IPN BU 00170/54, t. 3, k. 180. 

61 Wyciąg z pisma Naczelnika więzienia w Grudziądzu z 10 listopada 1953 r., IPN BU 1009/463, 
k. 221. 

62 Na przykład 10 października 1953 roku naczelnik więzienia w Grudziądzu skierował prośbę 
Graczyk do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie o darowanie reszty kary; Wyciąg 
z pisma naczelnika więzienia w Grudziądzu z 10 października 1953 r., IPN BU 1009/463, k. 219.

63 Opinia naczelnika więzienia w Olsztynie na więźniarkę karną Graczyk Marię z 21 stycznia 1955 r.,  
IPN BU 1009/463, k. 230. 
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W lutym 1955 roku Naczelny Prokurator Wojskowy gen. Stanisław Zarakow-
ski odrzucił prośbę Graczyk o ułaskawienie64.

W rzeczywistości w okresie sporządzania powyższych dokumentów Gra-
czyk przebywała z prymasem Wyszyńskim w ośrodkach internowania w Stoczku 
Warmińskim i w Prudniku. Najprawdopodobniej dla lepszej konspiracji widnia-
ła w rejestrze więzienia. 

Uwolniona została w styczniu 1956 roku. Przed zwolnieniem z więzienia 
w Olsztynie z „Ptaszyńską” skontaktowała się M. Bukowska, referent Sekcji III 
Wydziału II Departamentu VI MSW celem omówienia dalszego postępowania 
na wolności. Przedstawiła się jako Monika Zaręba. „Ptaszyńska” otrzymała za po-
kwitowaniem 200 zł. Kobiety ustaliły, że spotkają się w Warszawie w Lokalu Kon-
taktowym przy ul. Freta65. 

Po zwolnieniu z więzienia „Ptaszyńska” kontynuowała współpracę z SB, skła-
dając donosy na macierzyste zgromadzenie. Jeden z meldunków opisuje jej po-
wrót do klasztoru: „Przyjmowano ją jako bohaterkę, z entuzjazmem. Serdeczne 
powitanie było oddźwiękiem sympatii żywionej dla Prymasa”66. Tymczasem po 
latach Graczyk twierdziła, że siostry miały do niej żal za działalność antykomuni-
styczną, wyrok i późniejsze represje wobec Zgromadzenia67. 

Graczyk nie skorzystała z okazji i na wolności nie zerwała kontaktów z SB. 
Nie poinformowała również sióstr o swojej podwójnej roli. Kiedy Józef Świa-
tło ujawnił w audycji RWE, że siostra i ksiądz współpracowali z UB, obróciła 
to w żart, mówiąc, że była odpowiedzialna za wyżywienie prymasa68. 

Nadal składała donosy, charakteryzowała nastroje w Kościele. W marcu 
1956 roku zmieniła pseudonim na „Ostrowska”. Bukowska instruowała agent-
kę w sprawie zachowania się w Zgromadzeniu, przestrzegania zasad konspi-
racji, sposobów kontaktowania się, przekazała także kalkę do sporządzania 
tajnopisów. Graczyk przyjmowała nowe zadania do wykonania. Bukowska 
wskazała dla agentki trzy podstawowe cele. Po pierwsze, „Ostrowska” miała 
uzyskać zaufanie swojego kierownictwa, które podejrzewało ją o współpracę 
z aparatem bezpieczeństwa. Miała również utrzymać się w domu przy ul. Ho-
żej, co dawało większą możliwość rozpracowania Zgromadzenia. Kolejnym 
64 Wniosek rewizyjny Naczelnego Prokuratora Wojskowego z 7 lutego 1955 r., IPN BU 1009/463, 

k. 235–236. 
65 Notatka z rozmowy przeprowadzonej z inf. „Ptaszyńską” w dniu 28 bm. w więzieniu w Olsz-

tynie z 30 grudnia 1955 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 22–23. 
66 Doniesienie ag. „Ptaszyńska” z 26 stycznia 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 26. 
67 Graczyk w rozmowie z J. Żakowskim swoje odejście z Zakonu tłumaczyła stosunkami w nim: 

„Siostry mogły mieć do mnie żal. Zdawałam sobie sprawę z tego, że jeżeli mnie przyjmą, to 
zrobią mi wielką łaskę. (…) Siostry miały jednak do mnie żal”; J. Żakowski, Mroczne wnętrza, 
dz. cyt., s. 30. 

68 Notatka z odbytego spotkania z inf. ps. „Ostrowska” w dniu 17 kwietnia 1956 r., IPN BU 00170/54, 
t. 4, k. 119. 

zadaniem było rozpoznanie sióstr i przełożonych, kontaktów, nastrojów poli-
tycznych i tarć wewnętrznych. Bukowska planowała – ze względu na fakt, że 
„Ostrowska” chciała wystąpić z zakonu – wytypować, opracować i zawerbo-
wać sieć informatorów w Zgromadzeniu69. 

Wstrząsające wrażenie robią jej meldunki, przekazywane już bez groź-
by więziennych represji, dotyczące innych zakonnic, księży, osób świeckich. 
Pobierała wynagrodzenie za składane donosy70. Informowała o pracach zle-
conych jej przez siostrę przełożoną, a ich realizację konsultowała z Bukow-
ską. W czasie jednego ze spotkań przekazała jej tekst Ślubów Jasnogórskich71. 
Udostępniła także korespondencję prymasa z s. Matyldą Getter72. Wskazy-
wała siostry, które „przejawiały tendencję do życia świeckiego”73. Doniosła, 
że córka jednego z ministrów była przygotowywana przez siostry do Pierw-
szej Komunii74. 

Teczka pracy „Ptaszyńskiej” (vel „Ostrowskiej”) kończy się na początku 
1957 roku. Jednak według zapisów ewidencyjnych była czynną agentką jesz-
cze w następnych latach75. Graczyk mieszkała na warszawskiej Pradze, pra-
cowała w Fabryce Półprzewodników „Tewa”. Była wielokrotnie sprawdzana 
w ewidencji MSW, jednak rejestracje te, ze względu na sprzeczne informacje, 
wymagają osobnej analizy. 

Zakończenie 

Lektura teczki pracy tajnego współpracownika „Ptaszyńska” vel „Ostrow-
ska” skłania do kilku konstatacji. Donosy „Ptaszyńskiej” ukazują nie tylko jej 
życie codzienne w ośrodkach odosobnienia prymasa Wyszyńskiego, ale przed-
stawiają kierunki zainteresowań aparatu bezpieczeństwa w latach 50. Dzięki 
zachowanym meldunkom można również zrekonstruować działania ope-
racyjne przeciwko kardynałowi i innym duchownym Kościoła katolickiego. 
Maria Graczyk – najprawdopodobniej po to, aby uwiarygodnić się w oczach 

69 Plan pracy z inf. „Ostrowska” z 7 maja 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 139–140. 
70 Na przykład w grudniu 1956 roku „Ostrowska” otrzymała miesięczne wynagrodzenie w kwo-

cie 500 zł; Notatka służbowa z 14 grudnia 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 235. 
71 Notatka z odbytego spotkania z inf. „Ostrowską” w dniu 5 kwietnia 1956 roku o godz. 18.00 na 

Poczcie Głównej z 9 kwietnia 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 91, 101, 102. 
72 Notatka z odbytego spotkania z inf. „Ostrowską” w dniu 17 kwietnia 1956 r. z 19 kwietnia 1956 r.,  

IPN BU 00170/54, t. 4, k. 121, 133. 
73 Notatka służbowa z 3 kwietnia 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 74. 
74 Doniesienie agenturalne „Ostrowskiej” z 22 października 1956 r., IPN BU 00170/54, t. 4, k. 215. 
75 15 maja 1969 roku Graczyk została wpisana w dzienniku rejestracyjnym pod pozycją 9034 ja-

ko tajny współpracownik „Ostrowska”. Zgodnie z protokołem brakowania nr 25/82, jedna tecz-
ka personalna i jedna teczka pracy „Ostrowskiej” zostały wybrakowane 22 grudnia 1982 roku; 
Wypis z dziennika archiwalnego SUSW sygn. I, IPN BU Z 001605/9. 
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funkcjonariuszy UB – przekazała informacje na temat ukrywającego się  
o. Mariana Pirożyńskiego. Był to jej pierwszy donos. Donos, który przesądził 
o jej dalszym życiu. 

Teczka pracy „Ptaszyńskiej” jest również kolejnym dowodem na iluzorycz-
ność tzw. odnowy życia politycznego w 1956 roku. Oficjalnie komuniści de-
klarowali chęć porozumienia z Kościołem. W rzeczywistości dalej prowadzili 
działania operacyjne przeciwko duchownym, zbierali informacje, planowali 
nowe werbunki i kolejne akcje. Wszystko po to, żeby utrudnić misję Kościo-
ła. Graczyk odgrywała – ze względu na powierzone jej zadanie szpiegowania 
prymasa Wyszyńskiego – bardzo ważną rolę w tym systemie walki z Kościo-
łem katolickim. Z zachowanych w IPN akt wyłania się obraz osoby, która 
z ofiary prześladowanej przez UB przeistoczyła się w narzędzie inwigilacji sa-
mego prymasa Polski. Osoby, która dostała się w tryby aparatu bezpieczeń-
stwa, w wyniku represji złamała się i przeszła na drugą stronę. Dlatego nie 
sposób również pominąć osobistych, psychologicznych konsekwencji działań 
operacyjnych aparatu bezpieczeństwa PRL. Pod naciskiem UB Maria Gra-
czyk zmieniła się z wierzącej kobiety w zakamuflowanego informatora, osobę 
oszukującą i donoszącą za pieniądze. W ten sposób stała się elementem tota-
litarnego systemu, z którym sama na początku walczyła. 

Summary

Working out by the security service of the communist Poland 
Primate Stefan Wyszyński and Father Marian Pirożyński  

on the example of a secret collaborator known as “Ptaszyńska”

After 1944 a network of secret collaborators was one of the primary meth-
ods of operation communist security apparatus. In Poland, were replicated 
methods of the Soviet Union. Executives of Security Ministry were trained 
by the soviet political police NKVD. Well-located agents played an impor-
tant role in the suppression of anti-communist sentiment. It served also to 
combating ideological enemies, including the Catholic Church. The Church 
environment were development of videomonitoring by the security appara-
tus since the beginning of communist rule in Poland. As early as in 1946. 
it was established secret instructions about the acquisition of agents among 
the clergy. The Stalinist Safety Authority also recruited collaborators among 
the prisoners. Such a person was Sister Maria Graczyk of the Congrega-
tion of the Franciscan Sisters of the Family of Mary. Since 1951. she stayed 
in prison. In July of 1953 she was recruited by the secret police, she was giv-
en the pseudonym “Ptaszyńska”. Her first denunciations concerned the Father  
Marian Pirożyński. He was arrested on 28 September 1953. For two years, she 
reported on the interned Polish Primate Stefan Wyszyński. For this reason, it 
played an important role in the communist system the fight with the Catholic 
Church. Maria Graczyk after release from prison in 1956. continued collab-
oration with the SB, she walked away of the Order. Her fate is an example of 
a person who from the victim persecuted by the secret police has evolved into 
a passive and effective instrument of repression apparatus.

Piotr Bączek – doktorant historii na Wydziale Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Jego polem badawczym są stosunki państwo–Kościół katolicki 
w okresie PRL. Publikował m.in. w „Saeculum Christianum”, „Glaukopi-
sie”, „Christianitas”, „Naszym Dzienniku”. Od 19 listopada 2015 roku pełni 
obowiązki szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.





Olga Pushchak 
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy – Lwów

Życie, działalność apostolska i biskupia 
posługa bł. Mikołaja Czarneckiego CSsR 

(1884–1959)

Słowa kluczowe:  Mikołaj Czarnecki, redemptoryści, Wiceprowincja 
 Lwowska, Kościół greckokatolicki na Wołyniu, likwidacja  
 Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie
Keywords:  Mykolay Charnetskyy, redemptorists, Lviv Vice-Province,  
 Greek-catholic Church in Volyn, liquidation 
 of Greek-catholic Church in Ukraine 
Schlüsselwörter:  Mykolay Charnetskyi, Redemptoristen, Vizeprovinz
 Lviv, Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche in 
 Wolhynien, Liquidation der Ukrainischen Griechisch- 
 -Katholischen Kirche in der Ukraine

Mikołaj Czarnecki, 27 czerwca 2001 roku ogłoszony błogosławionym 
przez św. Jana Pawła II, był jednym z pierwszych ukraińskich redemptory-
stów, którzy poświęcili swoje życie misji głoszenia obfitego Odkupienia. Ju-
bileusz 130. rocznicy jego narodzin skłonił autorkę niniejszego opracowania 
do wnikliwszego zbadania niektórych nieznanych dotąd faktów z życia Bło-
gosławionego i zarysowania jego bogatego apostolskiego życiorysu. Inspira-
cją do napisania tego artykułu była konferencja naukowa „Droga do świętości 
– życie i działalność błogosławionego Mikołaja Czarneckiego”, która miała 
miejsce 12 grudnia 2014 roku we Lwowie. Błogosławiony biskup redempto-
rysta doczekał się też cennych wspomnień. Wśród nich na szczególną uwa-
gę zasługuje biograficzny szkic autorstwa o. Stefana Bachtałowskiego Mikołaj 
Czarnecki CSsR. Biskup-wyznawca wiary, stworzony na podstawie wspo-
mnień i osobiście przeprowadzonych wywiadów ze świadkami życia i świę-
tości biskupa. Rodzony brat Stefana o. Roman Bachtałowski również napisał 
wspomnienia o życiu bpa Czarneckiego, jednak bez historycznego aparatu 
krytycznego. Obaj autorzy detalicznie opisali wczesny etap jego życia oraz 
formację zakonną, przede wszystkim dlatego, że znali go osobiście i mieszkali 
z nim w jednej wspólnocie.
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pisze, że miał on duży wpływ na formację Mikołaja. Między innymi natchnął 
go miłością do posługi liturgicznej, podkreślając wagę tradycji wschodniej. 
Otwarcie też głosił swoje przekonania polityczne8.

Mikołaj Czarnecki był sumiennym i pracowitym uczniem. Na szkolnych 
świadectwach widniały w większości dobre oceny, zwłaszcza z religii, języ-
ka ukraińskiego i języków obcych. Jego postępy w pierwszym roku szkolnym 
(1896/1897) były następujące: „dostateczny” dostał z geografii, matematyki 
i kaligrafii; „dobry” z języka polskiego, nauk przyrodniczych i sportu; „bar-
dzo dobry” z religii, języka łacińskiego, ruskiego (ukraińskiego), niemieckie-
go; uwaga i rozwój ogólny na studiach były ocenione na „bardzo dobry”9.

W ostatnim roku szkolnym (1903/1904) Mikołaj dostał nieco inne oceny: 
„dostateczny” z języka łacińskiego, matematyki i nauk przyrodniczych; „dobry” 
z zachowania, języka polskiego, niemieckiego i sportu; „bardzo dobry” z języ-
ka ruskiego (ukraińskiego) i filozofii; „celujący” z religii, geografii i historii; sta-
ranność w piśmie i ogólną uwagę oceniono na „dobry”10. Wysokie oceny, jakie 
otrzymał przyszły błogosławiony, świadczą o jego dobrej i gruntownej wiedzy. 
Szczególnie interesowały go wybrane przedmioty, m.in. religia.

Wiele czynników miało wpływ na przyszłość Mikołaja Czarneckiego, a po-
śród nich nade wszystko jego wiejskie pochodzenie, wsparcie rodziny pro-
boszcza oraz pozytywne gimnazjalne doświadczenia, sprzyjające formacji 
dojrzałej osobowości. Przyjaciele, którzy mieszkali i studiowali razem z nim, 
wspominali jego szczerą religijność i duchowość, koncentrację, łagodność 
i flegmatyczność charakteru11. Następnym krokiem w jego życiu było roze-
znanie powołania i decyzja wystąpienia do seminarium duchownego.

2. Na kapłańskiej drodze życia

Po maturze w 1904 roku Mikołaj zdecydował się na studia teologiczne 
i drogę powołania kapłańskiego. Ponieważ Stanisławów nie dawał takiej moż-
liwości, pozostał mu wybór pomiędzy seminarium we Lwowie a Papieskim 
Kolegium Russicum w Rzymie. Nowy biskup Stanisławowa Hryhorij Chomy-
szyn przychylił się do decyzji Mikołaja i wysłał go na studia do Rzymu12. Po ich 
ukończeniu w 1909 roku Czarnecki wraca do Stanisławowa i przygotowuje się 
8 Tamże, s. 10.
9 Державний Архів Івано-Франківської Області (dalej: ДАІФО), Ф. 292, оп. 1, спр. 126, арк. 

469. Журнал оцінок учнів 1–8 класів за 1–2 півріччя 1896/97 навчального року.
10 ДАІФО, Ф. 292, оп. 1, спр. 149, арк 469. Журнал оцінок учнів 1–8 класів за 1–2 півріччя 1903/04 

навчального року.
11 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 6.
12 Tamże, s. 8; Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 11.

Bazą źródłową dla niniejszego artykułu są materiały z Państwowego Archi-
wum Obwodu Iwano-Frankowskiego, Centralnego Państwowego Archiwum 
Historycznego Obwodu Lwowskiego, Katolickiego Centrum Dokumentacyj-
no-Badawczego w Leuven (Belgia), Archiwum Generalnego Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela w Rzymie oraz Oddziałowego Archiwum Pań-
stwowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Warto zaznaczyć, iż dane 
biograficzne z okresu obozowej katorgi są fragmentaryczne, dotąd nieupo-
rządkowane chronologicznie i potrzebują dalszej kwerendy źródłowej.

1. Rodzina, dzieciństwo i młodość

Mikołaj Czarnecki urodził się we wsi Siemakowice, która obecnie leży na 
terytorium obwodu iwano-frankowskiego, „trzy kilometry na południe od 
Dniestru i 13,5 km na północ od powiatowego miasta Horodenka”1. Był on 
pierworodnym synem Oleksego Czarneckiego i Paraski Prytockiej. Informacja 
co do nazwiska matki i jej pochodzenia z sąsiedniej wsi Michalcze jest niepo-
twierdzona2. Paraska była sierotą, którą w wieku trzech lat znalazła i adopto-
wała małżonka miejscowego ukraińskiego proboszcza Josyfa Karatnyckiego. 
Jej przyszły mąż Oleksy pracował jako najemnik w gospodarstwie syna ks. Jo-
syfa – Omelana, dzięki czemu się poznali3. Po ślubie rodzina Karatnyckich 
pomogła nowożeńcom Czarneckim w uzyskaniu własnego domostwa. We-
dług wspomnień, ich jednoizbowy dom był oblepiony gliną i kryty strzechą4. 
W tym to właśnie domu 14 grudnia 1884 roku przyszedł na świat ich najstar-
szy syn Mikołaj. Nie był on jedynym dzieckiem, po nim urodziło się jeszcze 
ośmioro rodzeństwa: Katarzyna, Antonia, Maria, Jurij, Wasyl, Anna, Olena 
i Iwan5.

O. Stefan Bachtałowski twierdzi, że „Karatniccy szczerze opiekowali się 
młodą rodziną Czarneckich”6, o czym świadczy m.in. fakt, że żona księdza po-
mogła Mikołajowi dostać się do szkoły elementarnej w Tłumaczowie. 

W wieku 12 lat kontynuował on naukę w gimnazjum w Stanisławowie. 
Uczył się tam od 1896 do 1904 roku. Mieszkał w bursie św. Mikołaja, wówczas 
najstarszej z trzech burs w mieście, powstałej w 1877 roku7. Jej przełożonym, 
katechetą i wychowawcą był o. Mychajło Semeniw. O. Roman Bachtalowski 
1 С. Бахталовський, Николай Чарнецький, ЧНІ, Єпископ-Ісповідник, Йорктон 1980, s. 1.
2 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення наших часів. Спогади, Львів 2001, s. 8.
3 Tamże.
4 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 3.
5 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 8.
6 Tamże.
7 M. Головатий, Етюди старого Станиславова, Івано-Франківськ 2007, s. 40.
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szy Sakrament20. Tak więc praca w seminarium pozwoliła mu żyć i pracować 
na modłę klasztorną.

W wyniku wybuchu I wojny światowej seminarium stanisławowskie zosta-
ło zamknięte już w 1914 roku, a ks. Mikołaj zamieszkał w rezydencji bisku-
piej. Głosił kazania w katedrze w Stanisławowie, a także wizytował okoliczne 
parafie, wspierając duchowo miejscowych duszpasterzy i wiernych21. Chociaż 
zarówno austriackie, jak i rosyjskie władze wprowadziły szereg represji prze-
ciw duchowieństwu, ks. Mikołaj uniknął prześladowań, prawdopodobnie ze 
względu na swój skromny i nierzucający się w oczy styl życia.

Po wznowieniu zajęć w seminarium stanisławowskim w 1916 roku ks. 
Czarnecki powrócił do swoich obowiązków wychowawczo-pedagogicz-
nych. Jednak latem tego samego roku Galicja ponownie dostała się pod 
okupację wojsk rosyjskich, stąd naukę w seminarium po raz kolejny wstrzy-
mano. Tym razem ks. Mikołaj został w mieście i opiekował się duchowo 
miejscową ludnością.

3. W służbie obfitego Odkupienia

Na początku 1918 roku do seminarium w Stanisławowie przyjechali z wi-
zytą dwaj ojcowie redemptoryści – Joseph Schrijvers i Joseph Bala. Według 
biografów o. Czarneckiego, właśnie to spotkanie zadecydowało o jego przy-
szłości, ponieważ od dłuższego czasu poważnie myślał nad wyborem zgroma-
dzenia zakonnego22. W sierpniu 1919 roku ks. Mikołaj Czarnecki postanowił 
wstąpić do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i udał się do tymczaso-
wego klasztoru ukraińskich redemptorystów w Uniwie. Miesiąc później za-
konnicy przenieśli się do nowego klasztoru w Zboiskach pod Lwowem23. 

Okres postulatu zakonnego ks. Mikołaja był bardzo krótki, bowiem po 
15-dniowych rekolekcjach 15 września 1919 roku odbyły się jego obłóczyny. 
Nowicjat trwał rok, a ks. Mikołaj według opisu jego biografa był gorliwym no-
wicjuszem: „dokładnie i chętnie wykonywał wszystkie obowiązki, ćwiczenia 
i prace nowicjatu, nawet te, których nie miał obowiązku wypełniać. Wszyst-
ko to robił absolutnie naturalnie bez żadnego śladu zarozumiałości. Niczym 
się nie różnił od innych, chyba że większą gorliwością i pokorą. Z innymi no-

20 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 20–22; С. Бахталовський, Николай 
Чарнецький…, dz. cyt., s. 14, 15, 16.

21 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 16–17.
22 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 28–29.
23 C. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 22; P. Бахталовський, Апостол 

з’єдинення…, s. 41; В. Макар, Пройдений шлях…, dz. cyt., s. 72.

do święceń kapłańskich. 18 i 21 września 1909 roku bp Chomyszyn udzielił 
mu święceń subdiakonatu i diakonatu13, zaś już 2 października tego samego 
roku odbyły się jego święcenia kapłańskie. Następnie jako młody neoprezbiter 
Mikołaj znów wyjechał do Rzymu, gdzie kontynuował pracę nad doktoratem 
z teologii14. Dysertację obronił 16 listopada 1909 roku na Papieskim Uniwer-
sytecie Urbaniana, który pozostawał w bliskich związkach z Kongregacją ds. 
Ewangelizacji Narodów15.

Po powrocie do Stanisławowa w 1910 roku ks. Mikołaja przeznaczono do 
pracy w seminarium duchownym, gdzie został profesorem dogmatyki funda-
mentalnej, oraz do zajęć z filozofii w teologicznym liceum św. Jana Złotoustego16.  
Według o. Romana Bachtałowskiego, Czarnecki jako wykładowca mówił pro-
sto i był wymagający, chcąc, aby studenci dobrze rozumieli trudną materię 
studiów17.

Oprócz tego bardzo aktywnie pracował nad formacją seminarzystów 
i mocno wpłynął na przygotowanie pierwszych absolwentów seminarium ży-
jących w celibacie (rocznik 1911)18. Jako duchowny 

szybko zdobył sobie szacunek i zaufanie przez swoją łagodność, miłość 
i pokorę. Był zawsze gotów do służby innym. Dlatego przychodzili do niego 
wszyscy wychowankowie ze swoimi potrzebami i on wszystkich pouczał, 
pocieszał, przestrzegał. Ich duchowa formacja bardzo leżała mu na sercu 
i robił wszystko, żeby dać im dobry fundament tej świętości życia, którą powi- 
nien mieć kapłan19.

Osobiście trzymał się wszystkich przepisów i praktyk pobożnych: codzien-
nie czytał brewiarz, medytował, adorował Najświętsze Serce Jezusa i Najświęt-

13 Вістник Станиславівської єпархії. Станиславів 1909, Ч. Х–ХІ, s. 143, w: Р. Делятинський, 
Життя і служіння Миколая Чарнецького у Станиславові (1910–1922), w: „Шлях до святості” 
– життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького. Матеріали наукової конференції, 
Львів 2014, s. 21.

14 М. Марунчак, Ісповідник Кир Миколай Чарнецький…, dz. cyt., s. 623–624; А. Пекар, Великий 
праведник – владика Микола Чарнецький…, dz. cyt., s. 379; Р. Бахталовський, Апостол 
з’єдинення…, dz. cyt., s. 14.

15 Д. Блажейовський, Історичний шематизм Станиславівської (Івано-Франківської) єпархії…, 
dz. cyt., s. 279.

16 Zob.: Шематизм… Епархії Станиславівскої на рік Божий 1911, s. 294; Schematismus… Dioecesis 
Stanislaopoliensis pro Anno Domini 1912, s. 76; Шематизм… Епархії Станиславівскої на рік 
Божий 1913, s. 295; В. Макар, Пройдений шлях…, dz. cyt., s. 72; С. Бахталовський, Николай 
Чарнецький…, dz. cyt., s. 14; Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 15.

17 Tamże, s. 15–16, 22; С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 14–15.
18 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 16.
19 C. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 15.
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wówczas 10 nowicjuszy. Co tydzień o. Mikołaj prowadził spotkania o tematy-
ce mariologicznej. Kiedy w listopadzie 1922 roku nowicjat został podzielony 
na chorystów i braci konwersów, o. Czarnecki został socjuszem dla nowicju-
szy chorystów.

Jesienią 1922 roku został on wyznaczony na urząd prefekta studentów, 
którzy nie mogli wyjechać na studia do Belgii z powodu zakazu lub niedo-
statecznej znajomości języka. Po dwóch latach zastąpił go na tym stanowi-
sku o. Albin van Bizen. Niedługo później, od 1926 roku, o. Mikołaj jeszcze raz 
pełnił obowiązki prefekta na Wołyniu, ale tym razem nie studentów, a braci 
zakonnych. Kroniki wspominają o tej posłudze tylko w 1928 roku. Można jed-
nak przypuszczać, że o. Czarnecki obejmował tę funkcję aż do swoich świę-
ceń biskupich30.

O. Bachtałowski pisze też, że o. Mikołaj bardzo lubił prowadzić zamknię-
te rekolekcje. Pierwsze udokumentowane rekolekcje, jakie poprowadził jako 
redemptorysta, trwały rok i były skierowane do seminarzystów w Stanisławo-
wie przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 1920 
roku31. W swoich wspomnieniach o. Roman dodaje, że w sposobie prowadze-
nia rekolekcji o. Mikołaja było czuć wychowanie „szkoły synów św. Alfonsa”32. 
Na dzień dzisiejszy wiadomo o 30 seriach prowadzonych przez niego rekolek-
cji. Ich słuchaczami byli w większości seminarzyści lub kapłani, chociaż było 
też kilka serii dla sióstr zakonnych i świeckich33.

Przez trzy lata (1922–1925) o. Mikołaj wykładał w juwenacie, szkole z in-
ternatem dla chłopców, katechizm i język polski34. Był też jednym ze spowied-
ników seminarzystów. Trudno jednoznacznie orzec, jaki miał on wpływ na 
formację powołań wśród uczniów juwenatu, jednak statystyki pokazują, że 
w 1928 roku z grona pierwszych jego absolwentów aż siedmiu wstąpiło do 
Zgromadzenia, w 1929 roku z sześciu kandydatów aż pięciu skończyło niższe 
seminarium, w 1930 roku obydwaj kandydaci, zaś w 1931 roku pięciu z nich35. 
Każdy był uczniem i penitentem o. Mikołaja Czarneckiego.

Jego działalność pedagogiczna łączyła w sobie kilka etapów pracy w semi-
narium oraz prowadzenie wyjazdowych i okazjonalnych nauk. Między inny-
30 Kronica… in Kowel. Запис за 1926–1930 рр., w: Р. Піх, Служіння і обов’язки Миколая Чарнецького 

в Львівській віце-провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, w: „Шлях до святості”– 
життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 62.

31 „Oprócz tych rekolekcji wiadomo o rekolekcjach dla seminarium przed świętem Niepokalanego 
Poczęcia NMP”; Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 63.

32 Tamże, s. 194–195.
33 Lista wszystkich rekolekcji znajduje się w aneksie A w: „Шлях до святості” – життя і діяльність 

блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 192–194.
34 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 68.
35 Chronica Novitiatus Choristarum. Записи за 1928–1931 р. Por. Р. Піх, Каталог Львівської 

Провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя 1913–2013, Львів 2013, s. 84–86.

wicjuszami żył przyjacielsko, jak zwykły zakonnik”24. Jego codzienny harmo-
nogram składał się z modlitwy, kontemplacji, drogi krzyżowej, konferencji 
magistra i pracy fizycznej, m.in. pomagał w remoncie budynku klasztornego, 
w pracach przy budowie kapliczki i wykonywał inne prace w gospodarstwie 
przyklasztornym. 16 września 1920 roku w kaplicy klasztoru na Zboiskach 
Mikołaj Czarnecki złożył pierwsze śluby na trzy lata na ręce swego magi-
stra o. Hektora Kinzingera25. W następnym miesiącu w parafialnym koście-
le w Zboiskach odbyła się pierwsza misja, w której najprawdopodobniej wziął 
udział (15 października – 9 listopada 1920 roku)26.

Następnie w listopadzie 1920 roku został skierowany do nowego domu 
w Stanisławowie i wyznaczony na kaznodzieję i spowiednika w cerkwi św. Jó-
zefa „na Górce”. Na prośbę bpa Chomyszyna 36-letni o. Mikołaj znowu zaczął 
wykładać w seminarium i prowadzić konferencje teologiczne dla kapłanów 
i wiernych27. Ojcowie najpierw mieszkali w seminarium, a po sześciu miesią-
cach latem 1921 roku o. Schrijvers kupił dla nich nowy dom przy ul. Pańskiej. 
Tutaj o. Czarnecki wykonywał obowiązki zastępcy ihumena, tzn. przełożo-
nego klasztoru. Według o. Romana Bachtałowskiego, przez to, że zbyt hojnie 
rozdawał datki biednym, usunięto go z tego stanowiska28. Jednak taką inter-
pretację należy uważać za bezpodstawną, ponieważ później o.  Mikołaj był 
jeszcze wielokrotnie ekonomem w innych domach Zgromadzenia.

O. Mikołaj był bardzo cenionym misjonarzem ludowym, chociaż nigdy nie 
próbował zadziwiać wyszukanym słowem. Jego współbrat tak opisywał jego 
sposób głoszenia kazań: 

Mikołaj nie był oratorem, nie miał tego talentu, lepiej powiedzieć, że nie 
uważał za potrzebne pracować nad sposobem wygłaszania słowa. Wyglądał 
jak starzec ze wschodu, mówił prosto, bez przepychu. Każde słowo, które 
wymawiał, było dobrze przemyślane, z głębi duszy. Głos równomierny 
z odcieniem dobroci i melancholii. Nikt nigdy nie mógł powiedzieć, że to 
„wielki kaznodzieja”29. 

Po dwóch latach kończy się jego czas służby w Stanisławowie, ponieważ 
w sierpniu 1922 roku o.  Schrijvers wezwał go do Zboisk, gdzie zaczął wy-
konywać obowiązki socjusza, czyli pomocnika magistra nowicjatu, liczącego 

24 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 24.
25 Tamże, s. 25; М. Марунчак, Ісповідник Кир Миколай Чарнецький…, dz. cyt., s. 623–624;  

А. Пекар, Великий праведник – владика Микола Чарнецький…, dz. cyt., s. 379.
26 Tę misję opisał o. Hektor Kinzinger, Lettres sur l’Ukraine, t. I–III, red. B. Kurylas, A. Bosschaert, 

Jette 1988, s. 92–93.
27 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 60.
28 Tamże, s. 63.
29 Tamże, s. 17.
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w celu rozpoczęcia tam działalności misyjnej. Oficjalnie ich podróż była piel-
grzymką do miejsc życia i męczeństwa św. Jozafata Kuncewicza. Wołyń ra-
zem z Polesiem i ziemią chełmską do I wojny światowej były częścią dawnego 
imperium rosyjskiego, a po zmianach przypadły odnowionej II Rzeczypospo- 
litej43. Redemptoryści podjęli więc prace na tym terenie zdominowanym 
przez prawosławie. W kronice klasztoru w Zboiskach, którą wtedy prowa-
dził o. Czarnecki, dokładnie opisano, iż „Ojcowie Bachtałowski i Czarnecki 
odbyli podróż do Polski, żeby nasi ojcowie mogli tam zamieszkać, gdzie jesz-
cze pamiętają o kościele rzymskim i jak Bóg da pracować dla świętej jedności 
[Kościoła]”44. Celem tej podróży było znalezienie kontaktu i możliwości pra-
cy z wiernymi, którzy pamiętali jeszcze o unickim Kościele greckokatolickim.

Podczas tej podróży ojcowie odwiedzili dwóch rzymskokatolickich bisku-
pów, z którymi rozmawiali o wizji odnowienia Unii. Argumentem bezspor-
nym był fakt, że do ostatecznej kasaty ukazem carskim w 1875 roku tereny 
te zamieszkiwali grekokatolicy. Dopiero po dwóch latach rzymskokatolicki 
biskup Łucka Adolf Piotr Szelążek zaprosił belgijskich redemptorystów ob-
rządku wschodniego do pomocy w konwersji prawosławnych i przywróceniu 
Unii45. Jako pierwszy pojechał o. Mikołaj – miał przygotować czterech prawo-
sławnych mnichów do przejścia na katolicyzm46.

Oprócz tego zadania o. Czarnecki odwiedzał okoliczne wioski, m.in. Ma-
ciewicze, gdzie odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie w dwóch językach – ukra-
ińskim i polskim. Za pierwszym razem na te liturgiczne spotkania przybyło 
zaledwie kilka osób, ale już za drugim do cerkwi przyszły setki wiernych. Lu-
dzie pozytywnie odbierali o. Czarneckiego i przekonywali, że nie mają nic 
przeciwko powrotowi do Unii, czekają jedynie na dobry przykład od swoich 
kapłanów47. Podobnie było w Beresteczku i Kostopolu, gdzie o. Mikołaj szu-

ukraińskiej imigracji na Wołyń. H. Стоколос, Проблеми ентоконфесійності в ІІ Речі Посполитій, 
Київська Церква, 2000, nr 1 (7). Por. A.L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947, Kraków 
1998, s. 34–35.

43 Według Jarosława Hrycaka, ów teren był najmniej rozwinięty pod względem poziomu edukacji 
i świadomości narodowej. Polska władza poczyniła wiele starań, aby wykorzeniać kulturowe, 
językowe i religijne odmienności ludności ukraińskiej. Następnie granice nowych jednostek 
administracyjnych na etnicznych ukraińskich terenach zostały poprowadzone tak, żeby dołączyć 
do nich jak najwięcej nie-Ukraińców. Я. Грицак, Нарис з історії України: формування української 
модерної нації ХІХ–ХХ ст, Київ 1998, s. 136. 

44 Chronica localia collegia ad B. M. V. De Perpetuo Succursu in Zboisk. Запис за 1924 р. KADOC, 
ANBPCAV, 4.10.3.4.

45 Relation des premiers travaux, tentés par le R.P. Czarneckyj pour le retour des Orthodoxes dans le 
diocèse de S. Excellence Monseigneur Szelążek, évêque de Luck, en Wolhynie, KADOC, ANBPCAV, 
4.10.1.1, za: О. Лупій, Служіння Миколая Чарнецького на Волині w, „Шлях до святості” – 
життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 90.

46 Tamże.
47 Tamże.

mi oprócz wykładów w seminarium w Stanisławowie o. Mikołaj wykładał dla 
swych współbraci. Mieszkając na Zboiskach od 1922 do 1926 roku, „pewien 
czas prowadził wykłady z filozofii dla kilku studentów”36. Jako wykładowca 
bardzo starannie przygotowywał się do wystąpień i starał się przekazać ma-
teriał w zrozumiały sposób. Według o. Bachtałowskiego, „jego lekcje są peł-
ne głębokiej wiary, bez niepotrzebnego książkowego mędrkowania”37. Na 
egzaminach był raczej wymagający i zawsze chciał się przekonać, że student 
potrafi argumentować swoją odpowiedź. Jego studenci z seminarium w Stani-
sławowie często z obawą wspominali ulubione pytanie o. Czarneckiego: „dla-
czego?”, które zadawał na egzaminach38.

Nie zaprzestawał przy tym aktywności misyjnej – jako redemptorysta pro-
wadził misje parafialne na terenie dawnej Galicji. Jego pracą zainteresowała 
się polska policja, podejrzewając go o działalność antypaństwową39. O. Czar-
necki był dobrym kaznodzieją. Głosił prosto, od serca, bez niepotrzebnych 
ozdobników. O. Roman Bachtałowski wspomina: „jego słowo nie miało tych 
głośnych nawróceń masowych, jak słowo misjonarza, ale słuchacza nacho-
dziła tęsknota za Bogiem, pragnienie do nawrócenia. Słuchacze widzieli, że 
sam ojciec znalazł Boga, tęskni za Nim, z miłością dobrego pasterza chciał 
pokazać im drogę do Niego. Takim był o. Mikołaj na ambonie”40. W kroni-
ce klasztoru zanotowano udział o. Mikołaja w misjach na wsi Pyskorowycze, 
w diecezji przemyskiej, w dniach 16–30 kwietnia 1925 roku. Według kronika-
rza, odbiły się one szerokim echem41.

4. Posługa dla odnowienia Unii na Wołyniu

Następnym etapem misji o. Czarneckiego była praca na Wołyniu. Roz-
poczęła się ona w dość niezwykły sposób, tzn. od nielegalnej „podróży wy-
wiadowczej”. Razem z o. Romanem Bachtałowskim pojechał on za „sokalską 
granicę”42 na Wołyniu, aby skontaktować się z miejscowym duchowieństwem 

36 Tamże, s. 87.
37 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 22.
38 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 14–15.
39 Листування з повітовими управліннями державної поліції про встановлення діяльності 

монахів-редемптористів – членів бельгійського релігійного ордену (16.09.1924 – 6.06.1928), 
ДАІФО, Ф. 68, оп. 2, спр. 64, арк. 1, 10, za: Р. Делятинський, Життя і служіння Миколая 
Чарнецького у Станиславові (1910–1922), dz. cyt., s. 41.

40 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 17.
41 Chronica localia collegia ad s. Alphonsum in Holosko. Notatka z kwietnia 1925 roku, Katholiek 

Documentatie en Onderzoekscentrum in Leuven: Archief Noord-Belgische Provincie van de 
Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen) (dalej: KADOC, ANBPCAV), 4.10.5.

42 Granica sokalska – sztucznie stworzona przez rząd II Rzeczpospolitej w celu niedopuszczenia do 
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kład we wsi Kostomłoty agresywnie nastawieni prawosławni razem z miej-
scowym popem, uzbrojonym w siekierę, nie wpuścili redemptorystów do 
cerkwi51. Nie obeszło się bez konfliktu również w Dubecznie, gdzie miesz-
kańcy chcieli przyjazdu kapłanów greckokatolickich i próbowali wygo-
nić z plebanii prawosławnego popa wraz z dwoma mnichami. O.  Mikołaj 
był zmuszony uspokajać mieszkańców wsi i przekonywać, aby pozostawili 
prawosławnego kapłana w spokoju, dopóki nie otrzyma on innej parafii52. 

O. Czarnecki miał dużo pracy: sprawował liturgie, udzielał chrztów, ślu-
bów, słuchał spowiedzi, a także przeciwstawiał się próbom polonizacji ruskiej 
społeczności na Wołyniu, np. był przeciwny wydawaniu Ukraińcom metryk 
chrztu, pogrzebu czy ślubu w parafiach rzymskokatolickich53. Oprócz tego 
prowadził rekolekcje dla kapłanów, którzy zmienili obrządek na wschodni. 
Kiedy w 1928 roku założono seminarium w Dubnie, o. Czarnecki został za-
proszony do przewodniczenia konferencji na temat obrządku wschodniego 
i prowadzenia zajęć z liturgiki. Jednak już po roku seminarium przestało dzia-
łać z powodu braku odpowiednich lektorów i powołań54. 

O. Mikołaj dużo rozmyślał o przyszłości Kościoła greckokatolickiego na 
Wołyniu. Dowiadujemy się o tym z listów do metropolity Andrzeja Szeptyc-
kiego. Pisze tam o swoich pomysłach co do poszerzenia Unii i o potrzebie 
nominacji osobnego biskupa obrządku wschodniego dla grekokatolików na 
Wołyniu, ziemi chełmskiej, Polesiu i Białej Rusi. Jego zdaniem, rezydencją bi-
skupa winno być miasto Chełm55. Nawet nie podejrzewał, że niedługo sam 
stanie się prorokiem we własnej sprawie.

5. Niespodziewana chirotonia i gorliwa posługa biskupia

W styczniu 1931 roku Pius XI mianował o. Czarneckiego biskupem tytu-
larnym Lebedo i wizytatorem apostolskim dla wiernych obrządku wschodnie-
go na Wołyniu i Polesiu. Mianowanie go wizytatorem było swojego rodzaju 
kompromisem kościelno-dyplomatycznym, bowiem do dzieła pojednania 
w Kościele w skomplikowanych warunkach polityki międzynarodowej i mię-
dzykościelnej oraz wewnętrznych problemów II Rzeczypospolitej potrzebna 

51 С. Бахталовський, Николай Чарнецький, dz. cyt., s. 123–124.
52 Tamże, s. 126–127.
53 Tamże, s. 100–101.
54 Tamże, s. 55–59.
55 M. Лист, Чарнецького до А. Шептицькова від (nie zaznaczono daty), Центральний Державний 

Історичний Архів України у Львові (dalej: ЦДІАУЛ), Ф. 201, оп. 1т, спр. 111, арк. 191–193. 
W tym liście wpisana data: kwiecień 1928. Można wnioskować także z treści listu, w którym 
o. Czarnecki pisze, że „krótka 2,5-letnia praktyka nasuwa nam takie pomysły”.

kał ewentualnego miejsca osiedlenia redemptorystów. Taki rekonesans trwał 
pół roku; przez ten czas ojciec próbował poznać ludzi, z którymi będzie mógł 
współpracować.

Podczas wizytacji Wiceprowincji Lwowskiej Redemptorystów, która była 
prowadzona przez belgijskiego prowincjała o.  Kamila van de Stena, poru-
szana była też kwestia misji na Wołyniu. 13 września 1926 roku wizytator  
o. Schrijvers oraz o. Czarnecki omówili z bpem Szelążkiem możliwość zało-
żenia klasztoru redemptorystów w Kostopolu. Miesiąc później pojechała tam 
pierwsza grupa misyjna: o. Mikołaj Czarnecki, o. Hryhorij Szyszkowycz i bra-
cia Awksentij Kinaszczuk oraz Dmytro (Jefrem) Daszko. Przełożonym został 
o. Richard Costenoble, ale do jego ostatecznego przyjazdu funkcję tę pełnił 
o. Mikołaj48. 

Do redemptorystów w Kostopolu przychodziło coraz więcej osób – więk-
szość przesiedleńców z Galicji i miejscowi prawosławni. Z tego powodu oj-
cowie zaproponowali założenie parafii, ale kiedy o. Mikołaj zwrócił się z tym 
do bpa Szelążka, spotkał się z odmową, ponieważ biskup uważał, że wszyscy 
muszą podporządkować się tylko katolickiemu proboszczowi w Kostopolu. 
Z tego powodu we wrześniu 1927 roku redemptoryści zdecydowali się prze-
prowadzić do Kowla. Po czterech latach zbudowali tam klasztor przy kościele 
garnizonowym, który dostali od komendy wojskowej49.

O. Czarnecki kontynuował działalność misyjną, odwiedzając różne wsie 
w okolicy, gdzie mieszkało dużo grekokatolików. Warto zwrócić uwagę, że 
praca na Wołyniu różniła się od posługi misyjnej w dawnej Galicji, gdzie mi-
sjonarze jechali do dobrze zorganizowanych i istniejących parafii, prowadząc 
tam rekolekcje lub misje. Na Wołyniu nie było takich możliwości. Większość 
miejscowej ludności była prawosławna, a ukraińskich kolonistów trzeba było 
szukać od wsi do wsi. Ojcowie pełnili tam zwyczajną posługę, udzielali sa-
kramentów, przebywając w jednym miejscu od kilku dni do kilku tygodni50. 
W taki sposób tworzono nowe wspólnoty, do których później sukcesywnie 
przyłączali się prawosławni.

W niektórych wsiach wierni wykazywali konsekwentny opór albo 
pod naciskiem prawosławnych byli zmuszeni odejść od Unii. Na przy-

48 Р. Піх, Каталог Львівської Провінції…, dz. cyt.
49 Р. Скакун, «Нова Унія» у Східних Воєводствах Польщі (1923–1939) Ковчег – науковий збірник 

із церковної історії за ред Б. Гудзяка, І. Скочиляса, О. Турія, t. 5, Львів 2007, s. 212.
50 Chronica localia collegia ad B. M. V. Septem Dolorum in Kowel, KADOC, ANBPCAV, 4.10.6. „ (…) 

na początku działalność misji skupiała się właśnie na opiece nad rozsiedlonymi grekokatolikami 
na Wołyniu, którzy mieszkali w większości w powiatach Kowel, Wolodymyr, Horochiw i Sarny.  
12 września 1927 roku mnisi zamieszkali w mieście Kowel, ale nadal służyli dla Kostopolu i 20 
innych ośrodków greckokatolickich, gdzie odprawiali Mszę Świętą raz lub dwa razy w miesiącu”. 
Р. Скакун, «Нова Унія» у Східних Воєводствах Польщі (1923–1939), dz. cyt., s. 216.
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na niego powóz czterokonny, a licznie zgromadzeni wierni witali go chlebem 
i solą. W kościele biskup odprawił Mszę św., na którą przyszło mnóstwo ludzi, 
a następnie spotkał się z młodzieżą, dziećmi i chórzystami61. Sukces tej wizy-
tacji świadczy o wysokim poziomie zaufania miejscowych do biskupa i prag- 
nieniu powrotu do Unii.

Pod przewodnictwem Czarneckiego także pozostali redemptoryści konty-
nuowali misje na Wołyniu. Ojcowie mieszkali w Kowlu, a odwiedzali wołyń-
skie wsie i przysiółki, „służąc przesiedleńcom z Galicji i wołynianom, którzy 
przyjęli jedność Kościoła Świętego”. Misje te prowadzili nie tylko Ukraińcy, ale 
i redemptoryści z Belgii (m.in. Richard Costenoble, Joseph Hekire i Maurice 
van de Maele). O. Stefan Bachtałowski wspomina o sukcesach prowadzonej 
intensywnie misji, ale też o masowym przeciwdziałaniu ze strony miejscowej 
władzy: „policja robiła ojcom różnego rodzaju nieprzyjemności, zamykała ka-
plice i przeszkadzała w pracy ekumenicznej między nieprzyłączonymi prawo-
sławnymi”62.

Latem 1933 roku w Tarnopolu odbyła się misja w kościele Zaśnięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Był tam też bp Mikołaj, tym razem jako spowiednik. 
Ostatniego dnia po procesji z krzyżem wygłosił on krótkie przemówienie.  
O. Stefan Bachtałowski pisał: 

Następnie słowo wygłosił Czarnecki. W kilku wspaniałych zdaniach Jego 
Ekscelencja przypomniał ludziom wielkie zobowiązanie, by nie zapominać 
w swojej modlitwie i pomocy dla braci z Wielkiej Ukrainy, którzy cierpią dzi-
siaj jak męczennicy już czterdzieści kilometrów od Tarnopola [na terenach 
Związku Sowieckiego]. Kaznodzieja zwrócił też uwagę słuchaczy na innych 
braci, którzy zostają niestety jeszcze schizmatykami i którzy mieszkają na 
Wołyniu, Podlasiu i Polesiu. Poprosił o modlitwę o ich nawrócenie. Później 
Jego Ekscelencja pobłogosławił wiernych w imieniu Ojca Świętego. Wezwał 
też ludzi do zjednoczenia swoich chęci z intencją Chrystusa za pokój na całym 
świecie i za nawrócenie niewierzących i jedność Kościoła63.

Z tej relacji widać szczere pragnienie nawrócenia jak największej liczby 
wiernych na Wołyniu oraz wspólnotę i solidarność w doświadczeniu między-
etnicznych i międzyreligijnych konfliktów.

Oprócz wizytacji biskup odnowił działalność seminarium w Dubnie i prze-
kazał je pod opiekę jezuitów obrządku wschodniego, bowiem współpracował 
z nimi w formacji i edukacji greckokatolickich kapłanów. Osobiście wygła-

61 Один день серед наших уніятів на Холмщині, Місіонар Пресв. Серця Ісусового 1932, nr 11, 
s. 242–245, za: О. Лупій, Служіння Миколая Чарнецького на Волині, dz. cyt., s. 90.

62 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 106.
63 Tamże, s. 129–130.

była osoba kompromisowa, światła i łagodząca konflikty. Nominacja ta była 
dla redemptorysty niespodzianką. Wezwany do Rzymu był on bowiem prze-
konany, że Stolica Apostolska oczekuje od niego opracowywanego właśnie ra-
portu o pracy misyjnej na Wołyniu. Chirotonia miała miejsce 8 lutego 1931 
roku w Rzymie w kościele św. Alfonsa na Eskwilinie. Sakry biskupiej udzielił 
mu biskup Stanisławowa Hryhorij Chomyszyn.

W Galicji wiadomość tę przyjęto bardzo radośnie. Metropolita Szeptycki 
pisał, że to zdarzenie „jest dla nas wielką radością i potwierdza u nas nadzie-
je, iż dzieło świętej Unii będzie tak postawione i prowadzone przez Stolicę 
Apostolską, jak tego wymaga prawdziwe dobro naszego Kościoła i naszego 
ludu”56. Jednak w Warszawie zareagowano na tę nominację niejednoznacz-
nie. Działacze narodowi krytykowali wyniesienie Czarneckiego, uważając, że 
Rzym wyświęcił „Ukraińca na polskie kresy”57, nie konsultując swej decyzji 
z władzami polskimi. Inne kręgi polityczne popierały wybór Rzymu, podkre-
ślając, że Czarnecki jest idealnym kandydatem, oddanym sprawie i niezaanga-
żowanym bezpośrednio w politykę58.

Władze na czele z prezydentem Ignacym  Mościckim nie zaakceptowały 
jednak tej nominacji, a Ministerstwo Wyznań Religijnych nawet nie przyję-
ło redemptorysty, motywując to tym, że znany jest im tylko kapłan Czarnec-
ki, a nie biskup59. Prasa prawosławna również nie szczędziła krytyki nowemu 
biskupowi, uważając, słusznie zresztą, że mający ogromną wiedzę o proble-
mach prawosławia hierarcha przyczyni się do osłabienia wpływów Cerkwi na 
Wołyniu i Polesiu. Doszło wtedy również do próby zamachu na bpa Czar-
neckiego: napastnik próbował go utopić, ale redemptorysta wyszedł z tego 
obronną ręką60.

Żadna z tych przeszkód nie osłabiła determinacji Czarneckiego, wręcz 
przeciwnie, motywowały go one do jeszcze aktywniejszej działalności. Wy-
starczy wspomnieć, że w ciągu trzech miesięcy od święceń odbył on wizy-
tacje w 40 miejscowościach. Pierwsza z nich miała miejsce 12 kwietnia 1931 
roku we wsi Dubeczno. Latem tego samego roku biskup odwiedził wiele pa-
rafii na Podlasiu, a jesienią na ziemi chełmskiej. Wszędzie był serdecznie wi-
tany przez miejscową ludność, np. we wsi Hrabiwec na stacji kolejowej czekał 

56 Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства про обрядові справи, 13 квітня 
1931 р., Львів. Por. A. Шептицький, Пастирські послання 1918–1939 рр., t. 2, Львів 2009, s. 80.

57 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 71.
58 Tamże, s. 71–73.
59 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 72; Р. Бахталовський, Апостол 

з’єдинення…, dz. cyt., s. 152.
60 Р. Бахталовський, Апостол з’єдинення…, dz. cyt., s. 173–175; Г. Шишкович, Мій спомин 

про преосв. Н. Чарнецького ЧНІ, w: Ювілейна книга ОО. Редемптористів східнього обряду, 
Йорктон 1956, s. 307–308.
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6. Postępowanie karne i zsyłka na Sybir

W lipcu 1944 roku Ukraina Zachodnia znowu przeszła pod okupację so-
wiecką. Po śmierci Andrzeja Szeptyckiego władze zaczęły masowy atak na 
Kościół greckokatolicki. Następny rok był czasem aresztów wydobywczych, 
nieustannych przesłuchań oraz procesów pokazowych dla hierarchów unic-
kich. Aresztowanie bpa Czarneckiego miało miejsce w nocy 12 kwietnia 
1945 roku. Rewizja podczas aresztowania trwała ponad trzy godziny, odby-
ła się w obecności trzech świadków, redemptorystów: o.  Josepha de Voch-
ta, o. Jewgena Pelecha i o. Pawło Majika. Postępowanie karne nr 68069-ФП 
„W sprawie  oskarżenia Slipyja Josyfa Iwanowycza, Czarneckiego Mykoły 
Oleksijowycza z art. 54–1a i 54–11 Kodeksu karnego USRR” objęło siedem 
tomów i 1963 stron70.

Po krótkim śledztwie we Lwowie Czarnecki został przewieziony do Ki-
jowa, gdzie przesłuchania i dochodzenie trwały od 21 kwietnia 1945 roku 
do 26 kwietnia 1946 roku. W postępowaniu karnym zanotowano 60 prze-
słuchań biskupa, w tym 21  trwało dwie doby, zaś jedno pełne trzy doby 
(3–5  lipca 1945 roku). W okresie 18–25 października przesłuchania były 
szczególne brutalne i intensywne, aresztowany biskup poddany został czte-
rem 48-godzinnym nocnym przesłuchaniom. 17 kwietnia 1946 roku prze-
prowadzono konfrontację z metropolitą Josyfem Slipym, który wspominał: 
„podczas przesłuchań było zorganizowanych kilka konfrontacji z biskupem 
Czarneckim, który dokładnie powiedział, że w sumieniu słyszy obowiązek 
powiedzieć o egzarchach, święceniach, administratorach i innych sprawach. 
On wszystko opowiadał i dlatego traktowali go dość lekko”71. Z tego powodu 
metropolita wyrażał częściowe niezadowolenie, że Mikołaj Czarnecki był 
zbyt szczery. 

Przesłuchania Czarneckiego odbywały się pod kierunkiem kapitana śled-
czego Oleksandra Zaszczitina, który był znany ze swoich okrutnych metod. 
Żeby zebrać dowody „kontrrewolucyjnej działalności” Czarneckiego, wypyty-
wał go szczególnie o utrzymywanie bliskiego kontaktu z Watykanem. Biskup 

Архамандрита Патріціо Мурай, від 12 січня 1940 р., ГАЗНІ, Province Lviv 0042, Personalia 7, 
De Vocht, za: Р. Піх, Каталог…, dz. cyt., s. 66–67.

70 Галузевий Державний Архів Служби Безпеки України в Києві (dalej: ГДА СБУ). Кримінальна 
справа nr 68069-ФП „По звинуваченню Сліпого Йосифа Івановича, Чарнецького Миколи 
Олексійовича та інших за ст. 54–1а і 54–11 Карного кодексу УРСР”, у 7 t., t. 1 – 298 арк.; 
t. 2 – 309 арк.; t. 3 – 212 арк.; t. 4 – 288 арк.; t. 5 – 265 арк.; t. 6 – 292 арк.; t. 7 – 299 арк. Za:  
С. Гуркіна, Кримінальна справа блаженного Миколая Чарнецького, w: „Шлях до святості” – 
життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 168.

71 Сліпий Й. Спомини, red. І. Дацько, М. Горяча, Львів 2014, za: С. Гуркіна, Кримінальна справа 
блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 168.

szał tam konferencje ze wschodniej duchowości i liturgiki64. Biskup bardzo 
sumiennie przykładał się do rozwoju i rzetelnej formacji nowych kapłanów. 
Często sam prowadził rekolekcje kapłańskie. W szczególny sposób akcen-
tował potrzebę zachowywania czystości wschodniego obrządku i nakreślał 
ewangeliczny ideał kapłana. W jego rekolekcyjnych kazaniach dokładnie wi-
doczne były cechy kapłana, który służy ludowi Bożemu na wzór Dobrego Pa-
sterza65. Okoliczności polityczne miały jednak gwałtownie zmienić sytuację 
i misyjne wyzwania na Wołyniu.

W wyniku tajnego układu Ribbentrop–Mołotow niespełna trzy tygodnie 
po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę, 17 września 1939 roku, Armia 
Czerwona przekroczyła rzekę Zbrucz i wtargnęła na wschodnie terytorium II 
Rzeczypospolitej. 28 września został podpisany traktat niemiecko-radziecki, 
który wyznaczał nową granicę wzdłuż tzw. linii Curzona. Ziemia chełmska, 
lewobrzeżne Nadsanie, Łemkowszczyzna i Podlasie stały się częścią General-
nej Guberni, a pozostałe tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy przeszły pod 
okupację sowiecką66. Redemptoryści w tej sytuacji zostali wygnani z Woły-
nia, a bp Mikołaj na początku wojny zamieszkał we Lwowie, w klasztorze przy 
ul. Zyblikiewicza. Po dwóch latach, już pod niemiecką okupacją, sytuacja się 
zmieniła, ale nowa władza zabroniła mu „mieszkać na terytorium jego wi-
zytatury”67. Z przyjściem wojsk niemieckich zostało odnowione seminarium 
we Lwowie. Bpa Mikołaja poproszono o prowadzenie zajęć z historii filozofii 
starożytnej, psychologii, etyki, socjologii, sakramentologii, teologii moralnej 
i kazuistyki68. Prowadził również lekcje z teologii moralnej dla swoich współ-
braci w lwowskim klasztorze św. Klemensa69. 

64 „La voix de Redempteur” 7 (1932), s. 208–210, za: О. Лупій, Служіння Миколая Чарнецького на 
Волині, dz. cyt., s. 101.

65 А. Олійник, Духовно-моральні атрибути священика в реколекційних конференціях блаженного 
Миколая Чарнецького для семінаристів у Львові 1928–1942 років, w: „Шлях до святості” – 
життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 152–166.

66 Я. Грицак, Нарис історії…, dz. cyt., s. 155.
67 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 120.
68 Z zachowanych archiwalnych danych seminarium wiadomo, że w roku szkolnym 1941/42 biskup 

dawał lekcje z następujących przedmiotów: I rok – historia filozofii starożytnej, psychologia 
racjonalna/warunki życia psychicznego, psychologia doświadczenia; II rok – etyka – socjalne 
czynniki moralności, podstawy socjologii; IV rok – sakramentologia; V rok – teologia moralna, 
kazuistyka. W następnych latach (1942/43; 1943/44) dawał lekcje tylko dla I i II roku. Z zachowanego 
harmonogramu wiadomo też, że wykładał w pierwszym semestrze 1944/45 roku, chociaż wpisano 
w nim tylko lektorów, a nie przedmioty, które prowadzili. Por. Навчальні програми на 1941/42, 
1942/43 навчальні роки, ЦДІАУЛ, Ф. 451, оп. 1, спр. 76. Навчальні програми на 1942/43, 
1943/44 навчальні роки, ЦДІАУЛ, Ф. 451, оп. 1, спр. 77. Розклад занять на 1924/25, 1929/30, 
1944/45, ЦДІАУЛ, Ф. 451, оп. 1, спр. 94. Za: Р. Піх, Каталог…, dz. cyt., s. 68–69.

69 „Jest nas tutaj 13 ojców, studentów, braci. Biskup Mikołaj jest też tutaj [w klasztorze św. Klemensa 
we Lwowie] і daje lekcje z teologii moralnej dla trzech studentów”. Лист Йосифа Де Вохта до 
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przyszłości, cytował słowa z Pisma Świętego i często rozdawał wszystko to, co 
otrzymywał w paczkach z Ukrainy75.

Pod koniec 1947 roku Czarnecki i Slipyj zostali przeniesieni do miasta Pe-
czora. O. Pietro Leoni, Włoch, który służył jako kapelan w Odessie i został 
skazany na 25 lat katorgi na Syberii jako „szpieg watykański”, poinformował 
później, że przewiezienie biskupów trwało cztery dni. Inny więzień, Grobau-
er, w liście do o. Stefana Bachtałowskiego pisał, że Czarnecki zawsze był oto-
czony przez ludzi w większości z zachodniej Ukrainy. Pocieszał ich, spowiadał 
i błogosławił różańce wiązane z nici76. Grobauer przyznawał też, że Czarnec-
ki był łatwowierny. Według niego, ufał on każdemu, kto go prosił o pomoc, 
i często był okradany77.

11 kwietnia 1950 roku zakończył się czas więzienia bpa Czarneckiego, 
choć zgodnie z wyrokiem miał przed sobą jeszcze trzy lata zesłania. Jednak 
jego rodzony brat Wasyl Czarnecki 5 stycznia 1950 roku zwrócił się z prośbą 
o pozwolenie na zwolnienie starszego i schorowanego biskupa i jego zamiesz-
kanie w rodzinnej wsi pod opieką rodziny. 11 stycznia tego roku przepro-
wadzono badania lekarskie, żeby sprawdzić stan zdrowia bpa Czarneckiego. 
Świadectwo lekarzy brzmiało: „postępująca miażdżyca oraz miażdżyca na-
czyń sercowych; stan zdrowia nie pozwala na zesłanie”. W związku z tym 26 
stycznia zastępca kierownika działu Dubrawlagu78 kapitan Borysow napisał 
do Moskwy: „Prosimy o rozkaz, dokąd należy odesłać Czarneckiego Mykoła-
ja Oleksijowycza po odbytym terminie więzienia”. Do pisma dołączono kopie 
dwóch poprzednich decyzji dotyczących biskupa: decyzji komisji Sewpecz-
lagu79 w mieście Peczora (Republika Komi): od 10 maja 1950 roku „trzymać 
w specjalistycznym obozie”, i decyzji komisji centralnej MSW, MBP i proku-
ratora: „trzymać M.  Czarneckiego w specjalistycznym obozie jako bardzo 
niebezpiecznego przestępcę”80. Major Mansurowa zaproponowała specjali-
stycznej radzie MBP, „by nie zapominać, że Czarnecki  M.  O. prowadził na 
Ukrainie antysowiecką politykę Watykanu, a jego powrót na Ukrainę z logiki 
operacyjnej jest niewskazany, dlatego Czarneckiego Mykołaja Oleksijowycza 
należy zwolnić z obozu i przenieść do domu inwalidów w niereżimowej miej-
scowości pod nadzorem oddziału MSW”81. 7 czerwca uchwalono następującą 
decyzję: „Po odbytym terminie kary zwolnić z obozu i zesłania oraz odprawić 

75 С. Бахталовський, Николай Чарнецький…, dz. cyt., s. 148.
76 Tamże, s. 160.
77 Tamże, s. 161.
78 Dubrawlag – obóz Dubrawno, Republika Mordowii (przyp. tłum.). 
79 Sewpeczlag – obóz północno-peczorski (przyp. tłum.).
80 ГДА СБУ. Кримінальна справа nr 68069-ФП, t. 7, арк. 290–292.
81 Tamże, арк. 296.

zeznawał, że co roku osobiście jeździł do Rzymu lub wysyłał raporty o swo-
jej działalności w parafiach, które były pod jego jurysdykcją. Dało to podsta-
wy śledczym, by nazwać go „szpiegiem Watykanu”, który zbierał informacje 
o Związku Sowieckim i kolportował je na Zachód. Wiadomo skądinąd, że jego 
raporty takich treści nie zawierały. Podczas przesłuchania w dniach 26–27 
kwietnia 1945 roku biskup uznał swoją działalność antysowiecką: „wstrzyma-
łem swoją działalność wizytatora apostolskiego na Wołyniu, ponieważ bałem 
się represji władzy radzieckiej, dlatego że wiedziałem, że polityka prowadzona 
przez Kościół greckokatolicki jest nieprzychylna władzy sowieckiej”72.

Czarnecki osobiście dawał wyraz swojej postawie: „Moja działalność anty-
sowiecka polega na tym, że będąc biskupem greckokatolickim, byłem w peł-
ni zgodny i podtrzymywałem wrogą działalność naszego Kościoła przeciwko 
władzy sowieckiej. Oprócz tego sam osobiście i niejednokrotnie mówiłem 
przeciw komunizmowi i jego materialistycznemu światopoglądowi”73. Ponad-
to biskup był oskarżany o wsparcie idei samodzielnej Ukrainy, OUN i UPA. 

Między 6 a 10 maja 1946 roku Czarnecki miał możliwość zapoznać się ze 
zgromadzonym materiałem dowodowym, a 11 maja skierowano przeciwko 
niemu akt oskarżenia, w którym czytamy:

1) Będąc biskupem greckokatolickiego Kościoła unickiego i agentem Waty-
kanu, aktywnie działał antysowiecko dla Watykanu, zbierał i wysyłał papieżowi 
informację polityczną o Związku Sowieckim i prowadził aktywną pracę 
przeciw Związkowi Sowieckiemu;

2) Razem z innymi biskupami kierował działalnością unickiego ducho- 
wieństwa na korzyść okupantów i wszechstronnie pomagał niemiecko-faszys-
towskim okupantom w walce przeciw Związkowi Sowieckiemu;

3) Mając kontakt z organizacjami ukraińsko-niemiecko-nacjonalistycznymi, 
sprzyjał formacji OUN-UPA w prowadzeniu działań wywrotowych i terro-
rystycznych74.

Wyżej wymienione przestępstwa objęte były artykułami 54-a i 54-II Ko-
deksu karnego USRR. 3 czerwca 1946 roku decyzją trybunału wojskowego 
bp Mikołaj Czarnecki został skazany na pięć lat więzienia i trzy lata zesłania. 

Pierwszym miejscem, gdzie odbywał karę, był obóz w Marińsku na Sybe-
rii, 6 tys. km na wschód od Moskwy. Razem z nim osadzeni tam zostali też 
metropolita Josyf Slipyj, Petro Werhun i protoihumen bazylianów o. Hradiuk. 
Anton Knjażyckyj, były dyrektor gimnazjum w Kołomyi, wspominał później, 
że biskup zawsze pocieszał innych współwięźniów, głośno mówił o lepszej 
72 С. Гуркіна, Кримінальна справа блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt.
73 Tamże, s. 178.
74 Tamże, s. 179–180; ГДА СБУ. Кримінальна справа nr 68069-ФП, t. 7, арк. 163–172, арк. 200–

201.



355Historia354 Studia Redemptorystowskie

Zgodnie z przepisami kanonicznymi, pięć lat po śmierci rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny bpa Czarneckiego. Szczególnie intensywnie włączyła 
się w niego kanadyjska prowincja redemptorystów w Yorkton. W kwietniu 
2001 roku komisja teologiczna potwierdziła fakt męczeństwa, a dwa miesią-
ce później podczas swej wizyty we Lwowie papież Jan Paweł II zaliczył bpa 
Mikołaja Czarneckiego w poczet błogosławionych. W związku z tym pojawi-
ła się potrzeba translacji jego relikwii do świątyni. W lipcu 2002 roku doczes- 
ne szczątki biskupa zostały uroczyście przeniesione do cerkwi św.  Jozafata 
we Lwowie. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w całym Lwowie i na 
zachodniej Ukrainie.

Kult bł. Mikołaja Czarneckiego jest rozpowszechniany po dziś dzień 
i obejmuje ludzi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. W wie-
lu świątyniach, gdzie posługują redemptoryści, co tydzień odprawiane jest 
nabożeństwo o uzdrowienie i namaszczenie olejem poświęconym przy reli-
kwiach Błogosławionego. Zaskakuje też liczba pielgrzymów przybywających 
z różnych zakątków Ukrainy. Oprócz tego dla osób, które z różnych przyczyn 
nie mogą odwiedzić osobiście świątyni i ołtarza z relikwiami Błogosławione-
go, zamontowano kamerę do przeprowadzania bezpośredniej transmisji tele-
wizyjnej wszystkich wydarzeń i posług liturgicznych. 

Na Ukrainie i poza jej granicami powstało też wiele kościołów, kaplic 
i ikon błogosławionego biskupa. W klasztorze redemptorystów w Holosku 
we Lwowie istnieje muzeum bł. Mikołaja, gdzie przechowywane są jego oso-
biste rzeczy i relikwie z czasu sowieckich prześladowań Kościoła grecko-
katolickiego. Bp Mikołaj Czarnecki był niezwykłą postacią. Jego osobista 
skromność i pokora, a jednocześnie wytrwałość i wierność Bogu oraz Ko-
ściołowi jest świadectwem dla następnych pokoleń.

Tłumaczenie: Anna Okis

Czarneckiego M. O. do domu inwalidów pod nadzorem oddziału MSW”82. 
Wówczas biskup został przeniesiony do obozu w miejscowości Jawas.

Krótka, ale ważna informacja o dalszym losie bpa Czarneckiego znajduje 
się w postępowaniu karnym nr 148465: „Z oskarżenia Wełyczkowskiego Wa-
syla Wołodymyrowycza z art. 54–1a i 54–11 Kodeksu karnego USRR”83. Cho-
dzi o wymaganie działu śledczego KGB przy Ministerstwie USRR w Kijowie, 
żeby sprawdzić i wydać zaświadczenie o Czarneckim z kartoteki operacyjno-
-dokumentacyjnej. Dowiadujemy się z niego, że:

– 8 września 1951 roku Czarnecki został po raz drugi skazany przez spe-
cjalny sąd obozowy w Dubrawlagu MSW w miejscowości Jawas (Republika 
Mordowia) z art. 58–10 na 10 lat więzienia;

– 19 lipca 1956 roku został zwolniony z rozkazu z 24 marca 1956 roku na 
podstawie decyzji komisji straży granicznej ZSRR84.

Biskup wrócił do Lwowa w tym samym roku w stanie ciężkim. Natych-
miast hospitalizowano go w szpitalu sióstr miłosierdzia św. Wincentego. Po 
intensywnym leczeniu jego stan zdrowia się polepszył i Czarnecki zamieszkał 
przy ul. Weczirnij 7, gdzie żył jeszcze trzy lata. Czas ten spędził na modlitwie 
i w miarę możliwości na aktywnej pracy, m.in. przygotowywał kandydatów 
do święceń kapłańskich. Wiadomo, że wyświęcił w tym czasie przynajmniej 
osiem osób, z których sześciu było redemptorystami85.

7. Odor sanctitatis

2 kwietnia 1959 roku był ostatnim dniem ziemskiego życia bpa Czar-
neckiego. Dwa dni po śmierci został pogrzebany na Cmentarzu Kulparkiw-
skim. Pogrzeb odprawił kapłan rzymskokatolicki o. Karol Jastrzębski, a przy 
trumnie biskupa zgromadziło się wielu wiernych86. Na początku lat 70. jego 
szczątki przeniesiono na Cmentarz Łyczakowski. Nie zwracając uwagi na za-
kaz władzy radzieckiej, wierni odwiedzali grób swego biskupa, a po legalizacji 
Kościoła greckokatolickiego stał się on miejscem pielgrzymek i kultu publicz-
nego. Ludzie zbierali się na wspólne modlitwy za wstawiennictwem bpa Mi-
kołaja, zaś zarząd cmentarza, widząc liczbę odwiedzających, zamontował 
specjalne tablice informacyjne w celu ułatwienia dojścia do grobu.
82 Tamże, t. 7, арк. 297.
83 ГДА СБУ. Кримінальна справа nr 148465 „По звинуваченню Величковського Василя 

Володимировича за ст. 54–1 «а» і 54–11 Карного кодексу УРСР”, t. 1–2.
84 Тamże, t. 2, арк. 68–69.
85 B. Додаток, Святительська діяльність блаженного владики Миколая Чарнецького, w: „Шлях 

до святості”– життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького, dz. cyt., s. 201.
86 С. Бахталовський, Николай Чарнeцький…, dz. cyt., s. 172–173.
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Summary

The life and ministry of blessed bishop  
Mykolay Charnetskyy, C.Ss.R. (1884–1959)

The article examines life and mission of the bishop Mykolay Charnetskyy, 
a Ukrainian Redemptorist, who was proclaimed a blessed martyr along with 
other 26 blessed ecclesiastic and lay people by John Paul II in June 2001. The 
author presents Charnetskyy’s early childhood, his school years, studying at 
the Seminary, higher education and work as a professor of the Seminary in 
Stanyslaviv. The decision to join the Congregation of Redemptorists was the 
next big step in his life. Charnetskyy performed various tasks as a confrere. 
He served as a teacher, a confessor, a missionary and a housekeeper in a few 
houses of the Lviv Province. Special attention in the article is paid to his mi-
nistry in Volyn region as a missionary and an apostolic visitator. The article 
deals with special features of spiritual life in Volyn and the interconfessional 
conflict between Poles and Ukrainians. Charnetskyy’s mission was deterred 
due to the political situation in the region and the War. Mykolay Charnet-
skyy became a martyr of the Soviet Regime who was unjustly accused of being 
a “spy of Vatican”. His relics have been transferred to the Church of St. Josa-
phat in Lviv. 

Olga Pushchak – historyk, ukrainoznawca, autorka licznych artyku-
łów naukowych i popularyzujących współczesną historię Ukrainy, bli-
ski współpracownik Lwowskiej Prowincji Redemptorystów w edycjach 
poświęconych dziejom i duchowości redemptorystów obrządku grec-
kokatolickiego oraz członek rzeczywisty  Ukrainoznawczego Instytutu 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Zakładzie Historii Nowożytnej.
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Katolicka parafia w Tylży w XIX wieku
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 mniejszość w Prusach Wschodnich, budownictwo sakralne
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Wstęp 

Tylża (ros. Sowieck), położona w obwodzie kaliningradzkim, zyskała 
szczególne znaczenie podczas wojen napoleońskich. W XIX wieku wchodziła 
w skład pruskiej Litwy, stanowiącej część Prus Wschodnich, gdzie mieszkała 
m.in. ludność litewska1. Miasto podlegało pastoralnej opiece rządców diece-
zji warmińskiej, którzy starali się zapewnić katolikom udział w życiu religij-
nym. Dotychczas nie opracowano jego pełnej monografii w języku polskim, 
w której skoncentrowano by się na historii miejscowych wspólnot religij-
nych. Cenne wiadomości na temat katolickiej placówki duszpasterskiej w Tyl-
ży i Drangowskim wyszły spod pióra ks. Andrzeja Kopiczki, który zreferował 
m.in. jej dzieje od XVII wieku2. Wciąż jednak brakuje informacji dotyczących 
funkcjonowania parafii tylżyckiej w XIX wieku, a zwłaszcza jej genezy, roz-
1 W drugiej połowie XIX wieku ludność litewska Prus Wschodnich w znacznym stopniu uległa 

procesowi asymilacji. W 1831 roku w powiecie tylżyckim mieszkało 21 600 Litwinów (53% lud-
ności powiatu), w 1861 roku – 27 900 (48%), zaś w 1890 roku – 27 950 (jedynie 39%). Większość 
osób tej narodowości w Prusach Wschodnich należała do Kościoła ewangelickiego (w 1831 
roku ok. 97%, natomiast w 1910 roku – najwyżej 94%); zob. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten 
im preußischen Staat 1815–1914, Marburg 1998, s. 24–25; K. Ślaski, Stosunki demograficzne, 
narodowościowe i wyznaniowe, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 3 (1815–1850), cz. 1, 
Gospodarka, społeczeństwo, ustrój, Poznań 1993, s. 164. 

2 Zob. zwłaszcza A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego na terytorium dzisiejszego Obwodu 
Kaliningradzkiego (do 1947 r.). Zarys problematyki, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa 
na siedemdziesiąte piąte urodziny księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, 
W. Nowak, A. Kopiczko, Olsztyn 2004, s. 105.
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woju infrastruktury budowlanej, ludności katolickiej, życia religijnego i sakra-
mentalnego oraz finansów. Żeby je uzupełnić, warto skoncentrować się przede 
wszystkim na analizie dokumentów zdeponowanych w Archiwum Archidiece-
zji Warmińskiej w Olsztynie oraz Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzy-
szenia św. Bonifacego, które mieści się w Bonifatiuswerk w Paderborn. 

1. Rys historyczny 

W 1663 roku szlachcic Piotr von Glieβen-Dorengowski (Drengowski) wybu-
dował w swojej posiadłości w Drangowskim3, na południe od Tylży, drewnianą 
kaplicę. Po jego śmierci uległa ona jednak zniszczeniu. Starano się o pozwo-
lenie na jej odbudowę, jednakże bezskutecznie. Dopiero po objęciu rządów 
przez elektora Fryderyka I Hohenzollerna, 27 marca 1690 roku, uzyskano zgo-
dę, aby wznieść kaplicę „na tym samym miejscu i tych samych rozmiarów” co 
poprzednia. Budowę kościoła rozpoczęto w 1692 roku. Kamień węgielny po-
święcił biskup żmudzki Kazimierz Pac. Inwestycję wspierał finansowo kano-
nik żmudzki Stanisław Siemaszko. Prace budowlane zakończono w 1699 roku. 
Świątynię konsekrował 29 września 1701 roku biskup warmiński Andrzej Chry-
zostom Załuski. Powierzono ją duszpasterskiej opiece jezuitów (tylko pierwszy 
proboszcz był księdzem diecezjalnym). Niestety, królowie pruscy wielokrot-
nie dążyli do zlikwidowania placówki. W 1726 roku przynależność do niej de-
klarowało ok. 1500 katolików. Kazania były głoszone w języku niemieckim  
i litewskim4. Zgodnie z wolą fundatorów, jeden z kapłanów miał władać języ-
kiem litewskim5. Zdaniem Iselin Gundermann, dopiero od 1732 roku zezwo-
lono na sprawowanie regularnych nabożeństw w tej świątyni6. W 1840 roku jej 
stan techniczny był dobry; jedynie sufit wymagał remontu. Organy natomiast 
znajdowały się w opłakanym stanie. W dzwonnicy wisiały dwa dzwony, zaś ko-

3 Posiadłość Drangowski określano wcześniej nazwą Sentainen. Po śmierci Glieβen-Doren-
gowskiego, w 1690 roku, jako bezpańskie dobra przekazano ją kanonikowi Stanisławowi Sie-
maszce, aby wybudował obiekt sakralny dla licznych uczestników Mszy św. w święto św. Michała 
Archanioła; zob. Dr. Warmiensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus in Ostpreu-
ßen, einst und jetzt, Braunsberg 1898, s. 46, przyp. 2. 

4 „Ermländisches Kirchenblatt” 1936, nr 39, s. 636; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 242; tenże, 
Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, s. 198–199; tenże, 
Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 105; por. I. Gundermann, Das kirchliche Leben, w: 
Tilsit – Ragnit. Stadt und Landkreis. Ein ostpreußisches Heimatbuch, red. F. Brix, Würzburg 
1971, s. 341; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 14; Dr. War-
miensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…, dz. cyt., s. 46. 

5 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK), I. HA Rep. 
89 Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, nr 22928, k. 111.

6 I. Gundermann, Das kirchliche Leben, dz. cyt., s. 341. 

ściół posiadał sygnaturkę7. Po siedmiu latach zarówno dach, jak i jedna z ele-
wacji uległy destrukcji8. Ostatecznie kościół rozebrano w 1861 roku9. Warto 
wspomnieć, że do 1818 roku znajdował się w Tylży katolicki przytułek (Ho-
spital)10. Placówce duszpasterskiej w Drangowskim nadano prawa parafialne 
dopiero 20 grudnia 1843 roku, po uprzedniej aprobacie króla pruskiego z 25 
sierpnia 1842 roku11.

W XVIII i XIX wieku pracowali w Drangowskim bądź Tylży następujący 
księża katoliccy, którzy pełnili urząd proboszcza lub kuratusa: Franz Rymkie-
wicz (od 1781), Joseph Willich (od 1792), Joseph Zyball (od 1804), Franz Thiedig 
(od 1824), Anton Schmidt (od 1842), Johannes Zabermann (od 1846), Anton 
Gerigk (od 1872), Anton Kluth (od 1873) i Andreas Januskowski (od 1887)12.

2. Troska o budynki kościelne 

Niekorzystne usytuowanie świątyni w Drangowskim stało się przyczyną 
podjęcia starań o budowę nowego kościoła katolickiego w Tylży. W 1739 roku, 
dzięki Fryderykowi Wilhelmowi I, przekazano katolikom odpowiednią parce-
lę. Władca przeznaczył na wzniesienie nowej świątyni 200 talarów. Wprawdzie 
prace przy niej rozpoczęto w 1740 roku, jednak kamień węgielny położono do-
piero 27 czerwca 1742 roku. W tym samym roku odwołano z Tylży jezuitów. 
Wstrzymano także inwestycję, natomiast odrestaurowano stary obiekt sakralny, 
w którym odbywały się nabożeństwa13. Pozwolenie na kontynuowanie budowy 
wydano dopiero w 1843 roku, zaś podjęto ją w 1849 roku14. Zrealizowanie pro-
7 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), AB B 133a (12 sierpnia 

1840). 
8 AAWO, AB B 133a (22 czerwca 1847). 
9 GStA PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium Ve, Sekt. 2, Abt. VI, nr 22, Bd. 3, k. 39. 
10 F. Dittrich, Der Kulturkampf im Ermlande, Berlin 1913, s. 302.
11 Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch. 

Paderborn), Teczka: Tilsit, Missionsbericht vom Jahre 1895; A. Kopiczko, Duchowieństwo ka-
tolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., s. 242; A. Kopiczko, Rozwój 
Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 105; por. P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. 
cyt., s. 15. 

12 A. Kopiczko, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsz-
tyn 2003, s. 56. 

13 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja 
diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 198–199; A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…,  
dz. cyt., s. 105; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 15; Dr. Warmiensis 
[G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…, dz. cyt., s. 46–47; M. Jodkowski, Budownic- 
two sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, Olsztyn 2011, s. 47. 

14 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1,  
dz. cyt., s. 242; tenże, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 199; I. Gunder-
mann, Das kirchliche Leben, dz. cyt., s. 341; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland,  
dz. cyt., s. 15; Dr. Warmiensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…, dz. cyt., s. 47; 
M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 47. 
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jektu nowego kościoła opiewało na 15 tys. talarów15. Na ten cel przeprowadzono 
m.in. w 1851 roku kolektę wśród katolickich mieszkańców prowincji pruskiej16. 
Tegoż roku prawdopodobnie ukończono budowę świątyni. Jej konsekracja ku 
czci Wniebowzięcia Maryi odbyła się w 1853 roku17. W nowym kościele znajdo-
wały się organy, niestety bez polichromii. Dysponowano także sygnaturką, któ-
rą przeniesiono z kaplicy w Drangowskim18. 

Na rzecz opisywanej placówki duszpasterskiej w powiecie tylżyckim bi-
skup pomocniczy diecezji warmińskiej Antoni Frenzel podarował trzy obrazy 
pędzla Gerharda von Kügelgena. Proboszcz Johannes Zabermann potrzebo-
wał jednak pieniędzy na spłatę inwestycji budowlanej. Uzyskał informację od 
wikariusza, ks. Josepha Hippela, że nabyciem obrazów do kościoła w Głoto-
wie jest zainteresowany tamtejszy proboszcz, ks. Joseph Grunwaldt. Na zgo-
dę władz diecezjalnych w sprawie sprzedaży malowideł czekano ponad 10 lat. 
Kolejny proboszcz głotowski, ks. Theodor Rolfs, 11 grudnia 1862 roku uzyskał 
pozwolenie kurii biskupiej, aby uiścić za nie 2 tys. talarów (obraz z przedsta-
wieniem Chrystusa – 700 talarów, św. Jana Ewangelisty – 450 talarów i nie-
ukończony św. Jana Chrzciciela – 350 talarów). Obawiał się jednak zarzutów, 
że przeprowadzając transakcję, roztrwoni majątek kościelny w Głotowie. 
Ostatecznie przypieczętowano umowę, o czym poinformowano w „Hartung-
sche Zeitung”19. W czasie wizytacji dekanalnej w 1875 roku odnotowano, że 
w kościele tylżyckim należy przeprowadzić renowację malowideł na ścianach, 
a także w absydzie. Uległy one bowiem zatarciu wskutek deszczu. Zapew-
ne brakowało również ołtarzy bocznych, na których wykonanie zamierzano 
gromadzić potrzebne fundusze. Paramenty i bieliznę kielichową wykonywało 
lokalne Towarzystwo Paramentowe20. Rok później ubolewano, że parafia nie 
dysponuje pieniędzmi na pokrycie prac remontowo-budowlanych21. W 1877 
roku oprócz remontu plebanii, który zresztą wykonywano corocznie, częścio-
wo naprawiono bądź wzniesiono na nowo ogrodzenie wokół szkoły. Na żąda-
nie urzędu powiatowego ogrodzono także cmentarz w Drangowskim. Wiosną 
15 GStA PK, I. HA Rep. 89 Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, nr 21988, k. 263. 
16 AAWO, Teczka: Tylża 9, Extract aus dem Braunsberger Kreisblatt No. 7. 
17 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 242; tenże, Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 105. W ołtarzu głównym znajdował się 
obraz Dziewicy Maryi; I. Gundermann, Das kirchliche Leben, dz. cyt., s. 342; Dr. Warmiensis 
[G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…, dz. cyt., s. 47; M. Jodkowski, Budownictwo 
sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 47–48. Drugim patronem kościoła był św. Michał 
Archanioł; zob. Erlasse des Bischöflich Ermländischen Ordinariates, „Pastoralblatt für die Diö-
zese Ermland” 1870, nr 1, s. 9. 

18 AAWO, AB B 133a (26 czerwca 1852). 
19 A. Höhn, Die Orginalgemälde des Gerhard von Kügelgen in der Wallfahrtskirche zu Glottau, 

„Unsere Ermländische Heimat” 1930, nr 4, s. 14–15.
20 AAWO, AB I V 26, s. 21, 23. 
21 AAWO, AB I V 26, s. 23. 

1878 roku zamierzano pokryć cementem fundamenty przy kościele22. Nieste-
ty, zabrakło pieniędzy na ten cel. Proboszcz tylżycki uskarżał się także na brak 
mszału na niedziele i święta. Zgodnie z zarządzeniem powizytacyjnym bi-
skupa warmińskiego z 6 sierpnia 1877 roku, chrzty w tylżyckiej świątyni mia-
ły odbywać się nie w południowej zakrystii, lecz w pomieszczeniu pod wieżą. 
Z tego względu duszpasterz planował wykonanie kraty, aby uniknąć profana-
cji tej części kościoła23. Ostatecznie w 1879 roku renowacji malowideł kościel-
nych podjął się Justus Bornowski, który na nowo wymalował absydę świątyni. 
Jej okna obito blachą, aby zabezpieczyć wnętrze przed deszczem. Kaplicę 
chrzcielną urządzono pod chórem muzycznym; chrzcielnicę kupiono dzięki 
wsparciu finansowemu dobroczyńcy Gebera. Miejscowa wspólnota parafial-
na ufundowała z kolei nową, srebrno-złotą wieczną lampkę. Polichromowane 
oraz pozłocone ołtarze boczne wykonał Heinrich Splieth z Elbląga. Brakowa-
ło w nich jeszcze figur św. Józefa i Michała, które miały być dostarczone do 
kościoła pod koniec roku. Ołtarz główny i organy zostały pokryte polichro-
mią oraz pozłocone24. W dawnym budynku szkolnym wynajęto wszystkie po-
koje mieszkalne25.

W 1880 roku pozłocono kielich. Heinrich Splieth zrobił dwa nowe kon-
fesjonały, które usytuowano na przedzie świątyni. Stare, stojące dotychczas 
pod chórem muzycznym, groziły zawaleniem. W kościele nie było jeszcze ży-
randola oraz obrazów, dlatego wnętrze wydawało się puste. Szczyt świątyni 
oraz plebanii pokryto blachą26. W 1882 roku w pojedynczych pokojach ple-
banii wykonano gipsowe sufity. Zreperowano bądź zainstalowano na nowo 
piece, w tym również piec kuchenny. Zapadły się drewniane schody przed 
plebanią, zamiast nich wzniesiono nowe, granitowe27. W następnym roku 
otynkowano plebanię, a także naprawiono oraz pozłocono stary żyrandol 
w kościele28. W 1884 roku remontu wymagały organy, instalowane niegdyś 
przez Johanna Rohna. Proboszcz przygotowywał się ponadto do położenia 
fliz w prezbiterium kościoła29. Rok później wyremontowano dobudówkę do 
obiektu szkolnego. Od 1 kwietnia, czyli na początku planowanej reaktywa-
cji szkoły katolickiej, miał w niej mieszkać dzwonnik30. W 1886 roku włama-
no się do świątyni i skradziono dwie skarbonki, jak również znaczną ilość  
22 AAWO, AB I V 26, s. 37. 
23 AAWO, AB I V 26, s. 41.
24 AAWO, AB I V 26, s. 47; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., 

s. 220, 237. 
25 AAWO, AB I V 26, s. 48–49. 
26 AAWO, AB I V 26, s. 55. 
27 AAWO, AB I V 26, s. 63. 
28 AAWO, AB I V 26, s. 69. 
29 AAWO, AB I V 26, s. 77. 
30 AAWO, AB I V 26, s. 87. 
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wosku31. Kolejny etap budowy wieży kościelnej przewidziano na następny rok. 
Następnie planowano również budowę kaplicy cmentarnej, ponieważ duszpaste-
rze dość długo czekali na cmentarzu, oddalonym ponad dwa kilometry od ko-
ścioła, na przewiezienie ciała. Służyłaby ona także do deponowania przedmiotów 
wykorzystywanych w czasie pochówków32. W 1888 roku budowa wieży kościel-
nej dobiegała końca. W trakcie prac odstąpiono jednak od pierwotnego projek-
tu, w którym jej szpic sprawiał wrażenie nieproporcjonalnego względem korpusu 
świątynnego. Tegoż roku zainstalowano także pompę na cmentarzu33. Ponadto 
zawarto kontrakt z zakładem ludwisarskim Karla Friedricha Ulricha z Apoldy na 
odlanie dzwonów za 3 tys. marek. Mimo że upływał on dopiero 31 grudnia 1892 
roku, dzwony dostarczono jeszcze tego samego roku. Ważyły one 573, 375, 235 
i 148 kg34. 

W 1888 roku świątynia, plebania oraz szkoła znajdowały się w dobrym sta-
nie technicznym35. Podano wówczas w przybliżeniu kosztorys prac budowlanych 
obiektów kościelnych przy tylżyckiej parafii: kościół kosztował 100 tys. marek, zaś 
plebania 12 tys.36. Prezentowane koszty wzniesienia świątyni wydają się jednak 
zawyżone. W 1892 roku przeprowadzono remont jej zachodniego szczytu do-
tkniętego grzybem za 430 marek. Heinrich Splieth wykonał również drewniane 
antepedium do ołtarza głównego. Na koszt parafian zamówiono ponadto żłóbek 
bożonarodzeniowy u Reglego w Düsseldorfie37. Na początku 1893 roku planowa-
no prace przy suficie pokoju w mieszkaniu wikariusza38. Jesienią tegoż roku za-
mierzano z kolei wykonać nowy płot wokół cmentarza w Drangowskim39. W 1894 
roku położono nowe flizy w absydzie kościoła. Okazało się przy tym, że część  
ołtarza uległa zbutwieniu. Remont wykonano według wskazówek radcy budow-
lanego Kapitzkego40. Na kupno stacji drogi krzyżowej zgromadzono w tym cza-
sie ponad 800 marek, natomiast na remont i przebudowę organów – 411 marek41. 
W 1895 roku podano wymiary kościoła w Tylży: jego długość wynosiła 42 m, 
zaś szerokość 21 m. Zbudowany był w stylu neogotyckim42. 
31 „Gazeta Olsztyńska” z 1 października 1886. 
32 AAWO, AB I V 26, s. 108; zob. także „Pielgrzym” z 24 marca 1887, nr 36.
33 AAWO, AB I V 26, s. 140–141; „Pielgrzym” z 6 listopada 1888, nr 131; zob. także I. Gunder-

mann, Das kirchliche Leben, dz. cyt., s. 342.
34 AAWO, AB I V 26, s. 212; „Gazeta Olsztyńska” z 14 września 1888; M. Jodkowski, Budownic-

two sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 111. 
35 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888.
36 Tamże.
37 AAWO, AB I V 26, s. 212–213; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, 

dz. cyt., s. 237. 
38 AAWO, AB I V 26, s. 213. 
39 AAWO, AB I V 26, k. 239. 
40 AAWO, AB I V 26, k. 255. 
41 AAWO, AB I V 26, k. 255v.
42 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht vom Jahre 1895.

3. Szkolnictwo

Fryderyk Wielki zezwolił 18 września 1749 roku na nauczanie dzieci ka-
tolickich w prywatnym domu w Tylży. W rezultacie powołano elementarną 
szkołę katolicką (Elementarbürgerschule für die Katholiken) w budynku ka-
tolickiego przytułku (Hospital). Zamieszkał w nim również nauczyciel, który 
pełnił funkcję kantora i organisty43. Szkoła zachowała swój katolicki charakter 
do 1825 roku. Wówczas utworzono w niej drugą klasę, dzięki czemu stała się 
symultanną placówką oświatową. Ten stał trwał do 1856 roku. Ówczesny pro-
boszcz postanowił erygować elementarną szkołę katolicką. Odpowiedzial-
ność za jej utrzymanie miała spoczywać na jego barkach. Rejencja w Gąbinie 
13 lutego 1856 roku zadecydowała jednak, że jej finansowanie zostanie po-
wierzone władzom Tylży. 1 listopada 1854 roku nauczycielem katolickim 
w tym mieście został kantor Andreas Baumgart. Jednoklasowa elementar-
na szkoła katolicka funkcjonowała przez 40 lat. W 1870 roku liczyła 102 
uczniów44. Istotne zmiany w jej działalności odnotowano 27 kwietnia 1870 
roku. Utworzono wówczas drugą klasę oraz zatrudniono jako jej nauczyciel-
kę pannę Zumann45. Nauczała ona odtąd niższą klasę, do której uczęszczały 
dzieci w wieku 6–8 lat46. W 1875 roku budynek szkolny znajdował się w opła-
kanym stanie technicznym. Planowano wzniesienie nowego obiektu do ce-
lów edukacyjnych47, co zrealizowano rok później. Koszty budowlane opiewały 
na ok. 5400 marek. Nową szkołę poświęcił 24 września 1876 roku proboszcz 
tylżycki ks. Anton Kluth48. Stopniowo zmniejszała się jednak liczba uczniów. 
W 1878 roku odnotowano ich jedynie 61. Pod koniec sierpnia tegoż roku 
władze miejskie postanowiły zlikwidować drugą klasę w trybie natychmia-
stowym. Zadecydowano również, że szkoła katolicka przestanie funkcjono-
wać od 1 kwietnia 1879 roku, zaś dzieci tej konfesji zostaną przydzielone do 
trzech miejscowych szkół ewangelickich49. Nie pomogły interwencje parafian 
w sprawie zmiany decyzji magistratu. Katolickich uczniów przyjęto do szkoły 
miejskiej (Rechtstädtische Schule), w której zatrudniono także wspomniane-
go nauczyciela Baumgarta50. Panna Zumann przeszła wówczas na emeryturę. 
Po kulturkampfie reaktywowano 1 kwietnia 1886 roku jednoklasową szkołę 
katolicką w jej dawnym budynku przy ul. Wodnej 19 (Wasserstrasse). Lokal-

43 AAWO, Tylża 1, k. 1.
44 AAWO, Tylża 1, k. 1v–2. 
45 AAWO, Tylża 1, k. 2.
46 AAWO, Tylża 1, k. 2v.
47 AAWO, AB I V 26, s. 21. 
48 AAWO, AB I V 26, s. 23. 
49 AAWO, Tylża 1, k. 2v; F. Dittrich, Der Kulturkampf im Ermlande, dz. cyt., s. 301. 
50 AAWO, Tylża 1, k. 3; por. F. Dittrich, Der Kulturkampf im Ermlande, dz. cyt., s. 301. 
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ny magistrat uchwalił 21 maja 1886 roku dotację na rzecz szkoły: ogrzewanie 
– 45 marek, sprzątanie klasy – 15 marek, na tusz, kredę i gąbkę – 6,50 marki 
oraz na skrzypce – 12 marek. Nauczycielką prac ręcznych została panna Foet-
kenheuer, otrzymując 72 marki rocznie51. W 1892 roku do budynku szkolnego 
Baumgart doprowadził na własny koszt bieżącą wodę52. Po jego przejściu na 
emeryturę, 1 kwietnia 1894 roku, zatrudniono kolejnego katolickiego nauczy-
ciela, Augusta Preuschoffa z Robkojen53. W 1900 roku liczba uczniów wzrosła 
do 86. Z tego powodu Preuschoff zwrócił się z prośbą do miejscowego magi-
stratu o zmianę statusu katolickiej placówki oświatowej na szkołę dwuklaso-
wą i zatrudnienie drugiego nauczyciela, mężczyzny. Zaaprobowano tę prośbę 
22 lutego 1901 roku, jednakże nauczycielem drugiej klasy została kobieta54. 

4. Robkojen

W 1830 roku zabiegano u władz państwowych o erygowanie placówki 
duszpasterskiej w Robkojen. Proboszcz z Tylży ks. Franz Thiedigk zamierzał 
wybudować tam kaplicę. Władze państwowe wskutek nieprzychylnej opi-
nii lokalnego superintendenta udaremniły jednak jego plany55. W 1865 roku 
podarowano proboszczowi ks. Johannesowi Zabermannowi tymczasową, 
drewnianą, dwunastoletnią kaplicę, znajdującą się poza granicami państwa, 
w Weinutten. Ostatecznie przewieziono ją przez granicę i ponownie skon-
struowano w Robkojen. Jej poświęcenie ku czci św. Jana Chrzciciela odbyło 
się 26 września 1869 roku56. 

Kurację w Robkojen powołano do istnienia dopiero w 1868 roku. Wów-
czas biskup warmiński nominował w niej pierwszego wikariusza lokalnego ks. 
Antona Brondzo, który podlegał proboszczowi w Tylży57. Został on niesłusz-

51 AAWO, Tylża 1, k. 3v–4. 
52 AAWO, AB I V 26, s. 213.
53 AAWO, Tylża 1, k. 4v–5. August Preuschoff urodził się 18 listopada 1866 roku w Wierznie, 

w powiecie braniewskim. W latach 1884–1887 kształcił się w seminarium nauczycielskim w Bra-
niewie. Pierwszy egzamin nauczycielski zdał w marcu 1887 roku, zaś drugi jesienią 1889 roku. 
Pracę w prywatnej szkole w Szibben (powiat Heydekrug) rozpoczął 1 czerwca 1887 roku. Za-
kończył ją 1 kwietnia 1891 roku. Od tego dnia do 1 kwietnia 1894 roku pracował jako nauczy-
ciel (i organista) w publicznej szkole w Robkojen, a następnie otrzymał z tylżyckiego magistratu 
propozycję zatrudnienia w miejscowej szkole katolickiej; zob. AAWO, Tylża 1, k. 5–5v. 

54 AAWO, Tylża 1, k. 6v. 
55 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. 

cyt., s. 17, 21, 243; Dr. Warmiensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…, dz. cyt.,  
s. 65. 

56 „Ermländisches Kirchenblatt” 1939, nr 16, s. 232; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, 
dz. cyt., s. 57; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 48. 

57 Por. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, 
dz. cyt., s. 21–22. 

nie oskarżony o przemyt broni do Polski. Pod koniec czerwca 1870 roku za-
trzymano go i przekazano władzom rosyjskim, które zesłały go na Syberię58. 
W 1877 roku do kuracji w Robkojen, którą traktowano jako filię parafii tylżyc-
kiej, należało 50 morgów gruntów59. Wartość tych nieruchomości, na których 
zresztą znajdował się obiekt sakralny i budynki towarzyszące, szacowano na 
18 tys. marek. Na ich zakup oraz prace remontowo-budowlane otrzymano od 
biskupa warmińskiego 15 tys. marek oraz od ks. Zabermanna – 1500 marek60. 
Kurację w Robkojen uniezależniono od parafii w Tylży prawdopodobnie do-
piero 10 grudnia 1891 roku, kiedy ks. Anton Marquardt został ustanowiony 
pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii61. 

5. Ludność katolicka

W 1876 roku w tylżyckiej parafii przebywało 1143 wiernych (w tym w Tyl-
ży – 633), zaś w kuracji w Robkojen – 600 (z czego w tej wsi – 200). Dzieci 
w wieku szkolnym na obszarze parafii odnotowano 65 (z czego z rodzin mie-
szanych wyznaniowo – 25), zaś na terenie kuracji – 50 (wszystkie uczęszczały 
do protestanckich szkół). W tylżyckiej parafii prawo do stałego pobytu miało 
40 rodzin katolickich (w których dwoje małżonków wyznawało wiarę katolic-
ką) oraz 65 mieszanych wyznaniowo, zaś w kuracji Robkojen – 27 rodzin ka-
tolickich i 7 mieszanych wyznaniowo62.

W 1879 roku liczba katolików placówki duszpasterskiej w Tylży wynosiła 
1400 (z czego z tego miasta – 400). Mieszkali oni w 104 miejscowościach na 
terenie czterech powiatów. Pobyt stały deklarowało 459 rodzin. Zobowiąza-
nych do nauki szkolnej było 92 dzieci (w tym 72 z Tylży). Do protestanckich 
szkół uczęszczało 31 katolików63. W 1883 roku mieszkało na terenie parafii 
671 katolików (z czego 459 w Tylży). Prawo stałego pobytu miało 60 rodzin. 
W następnym roku liczba dzieci w wieku szkolnym wynosiła 108 (w tym 58 
w Tylży)64. W 1888 roku do opisywanej parafii należało 1320 osób (w tym 
z Tylży wraz z wojskiem – 680). Na stałe przebywało w niej 150–170 katolic-
kich rodzin65. W 1895 roku liczba katolików tej placówki duszpasterskiej wy-

58 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 57; A. Kopiczko, Duchowieństwo 
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 2, Słownik, Olsztyn 2003, s. 40. 

59 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (10 lutego 1877).
60 Tamże.
61 Por. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 2, 

dz. cyt., s. 177. 
62 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (10 lutego 1877).
63 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (16 grudnia 1879).
64 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (26 marca 1884).
65 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888. 
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nosiła 1200 (w tym z Tylży – 600), zaś dzieci objętych obowiązkiem nauczania 
– 140 (z czego 90 w Tylży)66. W 1900 roku w powiecie tylżyckim mieszkało 
921 katolickich Litwinów67. 

6. Życie religijne i sakramentalne

W 1864 roku odnotowano 90 chrztów, 18 ślubów i 50 pogrzebów, zaś 
w 1876 roku – 56 chrztów, 12 ślubów oraz 41 pogrzebów. Ogółem w latach 
1864–1876 ochrzczono 692 osoby, asystowano przy zawarciu 180 związków 
małżeńskich oraz pochowano 802 zmarłych68. W 1876 roku do Komunii św. 
wielkanocnej przystąpiły w Tylży 703 osoby, natomiast w Robkojen – 42069. 
Przeciętnie na sumę przychodziło tam 200 wiernych, zaś w Robkojen – 14070. 
W 1878 roku liczba chrztów wynosiła 24, ślubów – 8, a pogrzebów – 28. Rok 
później Komunię św. wielkanocną udzielono 695 wiernym71. W 1883 roku od-
notowano 38 chrztów, 7 ślubów oraz 27 pogrzebów. Komunię św. przyjęło 
1258 wiernych, zaś w okresie wielkanocnym – 67172. Po dwóch latach zgło-
szono już 42 chrzty (z czego 7 dzieci nieślubnych), 6 ślubów (w tym jedna 
para mieszana wyznaniowo) oraz 33 pogrzeby. Dwie osoby dokonały konwer-
sji na katolicyzm. W 1886 roku do Komunii św. wielkanocnej przystąpiło 664 
wiernych (w tym 247 władających językiem niemieckim i litewskim oraz 145 
litewskojęzycznych). Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszczono 14 osób – 
wszystkie niemieckojęzyczne73. Liczba chrztów wynosiła 38 (w tym 18 chłop-
ców i 20 dziewczynek), ślubów – 13 (z czego 6 mieszanych wyznaniowo) oraz 
pogrzebów – 39. Pięć osób innej konfesji bądź religii przyjęto do Kościoła ka-
tolickiego74. Kolejnego roku ochrzczono 42 osoby, asystowano przy zawar-
ciu 11 związków małżeńskich oraz pochowano 29 zmarłych. Rozdano 2000 
komunii św., a w okresie wielkanocnym – 700. W Mszach św. uczestniczyło 
250–300 wiernych75. 
66 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht vom Jahre 1895. Z powszechnego spisu lud-

ności z 2 grudnia 1895 roku wynika, że w powiecie tylżyckim mieszkało 72 359 ewangelików 
i 1852 katolików; zob. Dr. Warmiensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus…,  
dz. cyt., s. 78.

67 L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815–1914, dz. cyt., s. 25, przyp. 61. 
68 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (10 lutego 1877).
69 Tamże.
70 Tamże.
71 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (16 grudnia 1879). W 1884 roku informowano, że w 1878 roku 

liczba chrztów wyniosła 36, ślubów – 6, zaś pogrzebów – 30; zob. Arch. Paderborn, Teczka: 
Tilsit (26 marca 1884).

72 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (26 marca 1884).
73 AAWO, AB I V 26, s. 107.
74 AAWO, AB I V 26, s. 125–126. 
75 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888; AAWO, AB I V 26, s. 139. 

W 1888 roku zgłoszono 40 chrztów (w tym 18 chłopców i 24 dziewczyn-
ki), 11 ślubów (w tym 6 mieszanych wyznaniowo) i 32 pogrzeby. Do Komunii 
św. wielkanocnej przystąpiło 755 wiernych76. Do 1888 roku celebrowano pię-
ciokrotnie Msze św. w Rucken, w mieszkaniu właściciela o nazwisku Spren-
gler77. W 1893 roku informowano, że Msze św. w tej miejscowości odbywają 
się 2–3 razy w roku78. Następnego roku, poza jednorazowym nabożeństwem 
w Rucken, dwa razy odprawiano Msze św. w Mehlauken, jak również raz 
w więzieniu w Ragnecie79. Liczba chrztów tylżyckiej parafii wynosiła wów-
czas 54, ślubów – 16 i pogrzebów – 45. Udzielono w tym czasie 2110 komunii 
św., zaś w okresie wielkanocnym – 728. Na Msze św. niedzielne przychodzi-
ło przeciętnie 200 wiernych. W ciągu trzech minionych lat 15 osób dokona-
ło konwersji na katolicyzm, natomiast 6 zadeklarowało apostazję80. Wizytacja 
biskupia parafii odbyła się 29 czerwca 1895 roku, a następnego dnia – bierz-
mowanie, do którego przystąpiło 150 osób (w tym również z parafii w Robko-
jen)81. 7 czerwca 1896 roku do Pierwszej Komunii Świętej przyjęto 23 dzieci82. 

7. Finanse 

Kapitał parafii w Tylży w 1876 roku miał wartość 14 466,30 marki. Funda-
cje mszalne wynosiły 7451,52 marki. Proboszczowi przekazywano z tego źró-
dła 723,32 marki, czyli prowizję od lokaty. Poza tym otrzymywał on 150 marek 
z Towarzystwa św. Franciszka Ksawerego. Należy nadmienić, że wcześniej tę 
kwotę wypłacano z funduszy państwowych, jednak w czasie kulturkampfu 
wstrzymano realizację zobowiązań finansowych względem katolickiego ducho-
wieństwa. Pozostałe przychody duszpasterza o wartości 120 marek pochodziły 
z kasy kościelnej. Wikariusz lokalny w Robkojen pobierał z kasy diecezjalnej 150 
marek oraz należności za dzierżawę gruntów przypisanych do tej kuracji83. Na 
uposażenie nauczyciela katolickiego z Tylży składało się 1500 marek z fundu-
szy municypalnych oraz czesne szkolne o wartości 120 marek (po 60 fenigów za 
ucznia). Donacja wspólnoty parafialnej na rzecz szkoły opiewała na 90 marek. 
W tym czasie dług parafialny szacowano na 4455,30 marki (za prace budowla-
76 AAWO, AB I V 26, s. 162. 
77 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888. Rucken (lit. Rukai) leżało pomiędzy 

Tylżą, Szyłgałami, Szibben i Robkojen. Do 1888 roku w nabożeństwach sprawowanych w tej 
miejscowości uczestniczyło 50–60 wiernych; zob. Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missions-
bericht v. J. 1888. 

78 AAWO, AB I V 26, s. 219.
79 AAWO, AB I V 26, k. 239.
80 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht vom Jahre 1895.
81 AAWO, AB I V 26, k. 269; „Gazeta Olsztyńska” z 22 czerwca 1895; 17 lipca 1895. 
82 „Gazeta Olsztyńska” z 17 czerwca 1896. 
83 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (10 lutego 1877). 
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ne przy plebanii 555,30 marki oraz przy szkole – 3900 marek)84. Tegoż roku ks. 
Anton Kluth spłacił pożyczkę o wartości 1 tys. marek, którą uzyskano ze Stowa-
rzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha85. 

W 1879 roku kapitał parafialny wynosił 401,96 marki, proboszczow-
ski – 14  466,40 marki oraz przeznaczony na cele szkolnictwa katolickiego 
– 1408,50 marki86. Przewidywane dochody proboszcza składały się z nastę-
pujących wpływów: z fundacji mszalnych – 181,90 marki, z prowizji od tzw. 
kapitału proboszczowskiego – 754,31 marki oraz z zapomogi diecezjalnego 
komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku (przy-
znana po wstrzymaniu finansowania z funduszy państwowych na skutek kul-
turkampfu) – 600 marek. W sumie pensja proboszcza opiewała na 1536,21 
marki. Parafia czerpała w tym czasie zyski z tzw. dziesięciny osobistej, która 
stanowiła 160 marek rocznie87. Za prace remontowe przy kościele zapłacono 
1200 marek. Fundusze te pochodziły zarówno z kasy kościelnej, jak i ze skła-
dek parafialnych. Liczono także, że resztę pokryje rejencja gąbińska, która od 
czterech lat nie wypłacała należnych parafii pieniędzy88. 

W 1884 roku kapitał parafialny stanowił 3576,96 marki. W ramach pensji 
proboszcz pobierał następujące donacje: z fundacji mszalnych – 190 marek, 
z tzw. fundacji proboszczowskich – 758,78 marki, z iura stole – 15 marek, od 
miejscowej wspólnoty parafialnej – 90 marek oraz z funduszy państwowych 
– 178 marek. Jego roczne wynagrodzenie szacowano zatem na 1231 marek. 
Nauczyciel w tym czasie zarabiał 1859 marek (z kasy kościelnej – 159 marek 
oraz z magistratu tylżyckiego – 1700 marek)89. W parafialnej kasie budowlanej 
zgromadzono 1623,93 marki. Weterynarz Franz Lausch zapewniał, że wpłaci 
na dokończenie budowy wieży kościelnej 6 tys. marek, o ile prace rozpoczną 
się za jego życia. Niestety, kosztorys inwestycji opiewał na 18 tys. marek, co 
przekraczało zdolność finansową parafii. Warto jednakże nadmienić, że wie-
ża była wzniesiona do wysokości dachu świątyni90. 

W 1888 roku kapitał parafialny wynosił 5396,96 marki, zaś proboszczow-
ski – 14 750,15 marki. Zarobki proboszcza kształtowały się następująco: z fun-
dacji mszalnych otrzymywał on 232 marki, z tzw. fundacji proboszczowskich 
– 730 marek, z iura stole – 30 marek, z tzw. dziesięciny osobistej – 52 mar-
ki, z Towarzystwa św. Franciszka Ksawerego – 150 marek oraz z diecezjal-

84 Tamże.
85 Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Bonifacius-Adalbertus-Vereins pro 1878, „Pa-

storalblatt für die Diözese Ermland” 1879, nr 4, s. 47. 
86 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (16 grudnia 1879).
87 Tamże.
88 AAWO, AB I V 26, s. 47–48. 
89 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit (26 marca 1884).
90 AAWO, AB I V 26, s. 77–78. 

nego Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha – 1224 marki. Jego roczne 
przychody obliczano na 2160,50 marki. Ks. Andreas Januskowski sygnalizo-
wał potrzebę rekompensaty za sprawowanie Mszy św. w Rucken: za korzysta-
nie z mieszkania Sprenglera – 15 marek oraz gratyfikację na rzecz proboszcza 
– 25 marek. Warto nadmienić, że dorośli członkowie wspólnoty parafialnej 
płacili po 50 fenigów w ramach tzw. dziesięciny osobistej, z czego 3⁄5 przezna-
czano na potrzeby kościoła, zaś 2⁄5 na potrzeby proboszcza91. W 1891 roku 
zadłużenie z racji budowy wieży kościelnej wynosiło 9200 marek. Dyspono-
wano jednak kwotą 5817,25 marki z funduszu oszczędnościowego. Rzeczy-
wisty dług szacowano zatem na 3382,73 marki. Władze diecezjalne na jego 
pokrycie przesłały 16 stycznia 1892 roku 2 tys. marek92. Ostatecznie w 1893 
roku spłacono wspomniane zobowiązania finansowe93. 

W 1895 roku kapitał parafialny stanowił 5896 marek, tzw. proboszczowski 
– 14 764 marki, natomiast fundacji mszalnych – 19 500 marek94. W ramach 
wynagrodzenia proboszczowi przekazywano: z tzw. kapitału proboszczow-
skiego oraz kasy kościelnej – 1974 marki, z fundacji mszalnych – ok. 200 ma-
rek, z iura stole – ok. 25 marek, z donacji miejscowej wspólnoty parafialnej 
– ok. 100 marek oraz z funduszy państwowych – 860 marek. Jego roczna pen-
sja wynosiła zatem ok. 3159 marek. Na Stowarzyszenie św. Bonifacego i Woj-
ciecha wyasygnowano 30 marek, a na cele dobroczynne – 960 marek95. 

Do 1 kwietnia 1897 roku podstawowa pensja nauczyciela zatrudnionego 
w szkołach powszechnych w Tylży wynosiła 900 marek. Należało do niej doli-
czyć dodatki za wysługę lat, które co cztery lata wzrastały o 160 marek. Pensja 
mogła w ten sposób osiągnąć wartość 1700 marek. Po uchwaleniu ustawy do-
tyczącej wynagrodzenia nauczycieli z 3 marca 1897 roku podwyższono rów-
nież przychody pedagogów w Tylży. Odtąd ich podstawowe wynagrodzenie 
stanowiło 1050 marek, zaś dodatki mogły być dziewięciokrotnie rewaloryzo-
wane, każdorazowo o 150 marek. Przysługiwała im także rekompensata 350 
marek za wynajem mieszkania96. 

Zakończenie

Dzieje wspólnoty katolickiej w Drangowskim i Tylży w XIX wieku wpisu-
ją się w problematykę Kościoła funkcjonującego w diasporze zdominowanej 

91 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht v. J. 1888.
92 AAWO, AB I V 26, s. 191. 
93 AAWO, AB I V 26, k. 239.
94 Arch. Paderborn, Teczka: Tilsit, Missionsbericht vom Jahre 1895.
95 Tamże.
96 AAWO, Tylża 1, k. 6. 
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przez ludność ewangelicką. Determinacja władz diecezjalnych, duszpasterzy 
oraz wiernych umożliwiła wzniesienie budynków sakralnych przeznaczonych 
na cele kultu. Przeciwstawiano się groźbie indyferentyzmu religijnego czy 
też apostazji poprzez posługę duszpasterską, umożliwiającą udział katolików 
w życiu religijnym i sakramentalnym. Ze szczególną troską zabiegano o wy-
chowanie młodego pokolenia członków lokalnej wspólnoty poprzez erygowa-
nie szkoły wyznaniowej. Boleśnie odczuwano okres kulturkampfu, w którym 
zawieszono jej działalność oraz wstrzymano wypłatę dotacji państwowych. 
Parafię wspomagały stowarzyszenia i organizacje katolickie, zwłaszcza Sto-
warzyszenie św. Bonifacego i Wojciecha, które dotowało prace remontowo-
-budowlane oraz pensje pracowników kościelnych. Kościół katolicki w Tylży 
uległ częściowemu uszkodzeniu w czasie II wojny światowej. Do końca lat 
pięćdziesiątych XX wieku znajdował się w nim skład surowców wtórnych. 
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stopniowo burzono świąty-
nię, aby zyskać cegły na budowę warsztatów przy jednej z miejscowych szkół. 
Wieżę wysadzono w 1983 roku97. 

97 A. Bachtin, G. Doliesen, Vergessene Kultur. Kirchen in Nord-Ostpreussen. Eine Dokumentation, 
Husum 1998, s. 230. 

Summary

Catholic parish in Tylża in the 19th century

The first chapel after Reformation in Drangowski near Tylża was built in 
1663 by Piotr von Gieβen-Dorengowski. After his death, it was destroyed. An-
other temple was built in the same place in the years 1692–1699. However, 
it was gradually falling into ruin and in 1861 a decision was made to demol-
ish the building. In 1739, a plot of land was given to Catholics for the purpose 
of building a new church in Tylża. Even though the works already started in 
1740, due to accumulated difficulties they could be continued from the year 
1849. The dedication of the church to the Assumption of Mary took place 
in 1853. The Catholic institution in Drangowski was given parish rights on 
20 December 1843. Then they were transferred to the institution in Tylża. 
German-speaking and Lithuanian-speaking people belonged to this parish. 
In 1879, renovation of church paintings was carried out by Justus Bornows-
ki, and the side altars were made by Heinrich Splieth. In 1888, the construc-
tion of the church tower was completed. The bells were cast in a bell-foundry 
owned by Karl Friedrich Ulrich from Apolda. A Catholic school also func-
tioned in Tylża. Its activity was suspended during the Kulturkampf period. 
The parish was supported by Catholic associations and organisations, includ-
ing the Boniface Association. Priests from Tylża were involved in the develop-
ment of church facilities in Robkojen. 

Ks. Marek Jodkowski – doktor historii Kościoła, magister historii 
sztuki i archiwista. Pracuje na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi także zajęcia w Misyjnym Semi-
narium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Zajmuje się historią 
kultury materialnej, historią Prus w XIX i XX wieku, kampanologią histo-
ryczną i ikonografią chrześcijańską.
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1. Próba określenia tożsamości

Tożsamość. Można by rzec: znowu o tożsamości. Z pewnością niektó-
rzy mają już dość tego tematu. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jest on trudny, 
bowiem łatwiej podjąć dzieło, którego rezultat będzie widoczny, namacalny. 
A tożsamość? – to idea, coś, czego na pozór nie zobaczymy, w przeciwieństwie 
do, przykładowo, wydanej książki, przeprowadzonej katechezy, wygłoszonego 
kazania. Takie myślenie grozi jednak pobłądzeniem i wiedzie donikąd. 

Ta trzydniowa konferencja została podzielona na trzy bloki: przeszłość, te-
raźniejszość i przyszłość. Dzisiaj zajmujemy się przeszłością. Podział taki jest 
logiczny i uzasadniony, ale poruszany tutaj temat nie pozwala ograniczyć się 
tylko do przeszłości. Bowiem dzisiaj, czyli w teraźniejszości, patrzymy na prze-
szłość, aby jej nie zatracić, nie sfałszować, po to by w przyszłości nasz instytut 
czy stowarzyszenie były w swojej istocie takie same jak w przeszłości. Tak właś- 
nie chciałbym spojrzeć na troskę Kościoła o tożsamość instytutów życia kon-
sekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, by choć w zarysie pokazać, że 
bez przeszłości nie można też mówić o przyszłości żadnego z nich. Pod poję-
ciem instytutu rozumiem tutaj instytuty zakonne i świeckie, ponieważ tworzą 

*  Publikacja ta stanowi treść referatu wygłoszonego podczas sympozjum pt. W jedności uobecniać 
Chrystusa w świecie, zorganizowanego przez konferencje wyższych przełożonych zakonów męskich, 
żeńskich, klauzurowych i instytutów świeckich w Polsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II w dniach 21–23 kwietnia 2015 roku. 
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one instytuty życia konsekrowanego1. W równym stopniu tematyka ta dotyczy 
jednak także stowarzyszeń życia apostolskiego, choć nie należą one wprost do 
instytutów życia konsekrowanego2. 

Czym zatem, skoro to taka ważna kwestia, jest tożsamość instytutów i sto-
warzyszeń? Patrząc na wypełnioną aulę, na rozmaitość habitów, można powie-
dzieć, że tak „na oko” nie ma z nią problemu. Bo przecież nosimy różne stroje 
zakonne i m.in. właśnie one świadczą o przynależności do konkretnego zako-
nu, zgromadzenia, stowarzyszenia. Kto te stroje potrafi rozpoznać, bez trudu 
odróżni np. redemptorystę od franciszkanina. No dobrze. A co z instytutami, 
które strojów zakonnych nie używają? Bo są i takie, np. instytuty świeckie czy 
instytuty zakonne bezhabitowe. Zatem to nie jest dobry kierunek mówienia 
o tożsamości, choćby i z tego względu, że strój zakonny nie należy do istoty ży-
cia konsekrowanego. Oczywiście nie marginalizujemy go, ale nie jest on naj-
ważniejszy.

Dariusz Kowalczyk SJ podczas swojego wystąpienia na sympozjum przeło-
żonych wyższych w Krakowie 12 listopada 2012 roku powiedział: 

 
Pewien jezuita stwierdził kiedyś z niewątpliwą dozą złośliwości, że jezuici 

to 20 tys. mężczyzn, którzy nieustannie pytają się, kim są, skąd przychodzą 
i ku czemu zmierzają, czyli pytają się o swoją tożsamość. To prawda, że 
czasami można odnieść wrażenie, że w zakonach mnożymy zebrania, dys-
kusje, publikujemy mnóstwo dokumentów, i im bardziej oddajemy się tej 
działalności, tym większe mamy problemy z naszą tożsamością. Z drugiej 
jednak strony, w tak złożonej i szybko zmieniającej się rzeczywistości nie 
sposób nie zadawać tych samych pytań o to, kim jesteśmy i co powinniśmy 
 
 

1 Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku (dalej: KPK), kan. 573 § 1: „Życie konsekrowane przez 
profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świę-
tego, naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, 
ażeby – poświęceni z nowego i szczególnego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawie- 
nia świata – osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy się w Kościele wy-
raźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę”. § 2: „Tę właśnie formę życia w instytutach życia  
konsekrowanego, kanonicznie erygowanych przez kompetentną władzę Kościoła, podejmują w spo-
sób wolny ci wierni, którzy przez śluby lub inne zobowiązania, zgodnie z przepisami własnych insty-
tutów, zobowiązują się do zachowania ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz 
przez miłość, do której prowadzą, łączą się w sposób szczególny z Kościołem i jego tajemnicą”. Kan. 
607 § 2: „Instytut zakonny jest wspólnotą, której członkowie, zgodnie z własnym prawem, składają 
śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane po upływie czasu, oraz podejmują braterskie współży-
cie we wspólnocie”. Kan. 710: „Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym 
wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata,  
zwłaszcza od wewnątrz”. 

2 KPK, kan. 731 § 1: „Do instytutów życia konsekrowanego dochodzą stowarzyszenia życia apostol-
skiego, których członkowie – bez ślubów zakonnych – realizują własny cel apostolski stowarzyszenia 
i prowadząc życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskona-
łej miłości przez zachowanie konstytucji”.

robić. Tego rodzaju pytania wciąż na nowo zadają sobie nie tylko zakony, ale 
różne inne kościelne podmioty3.
  
Wyobraźmy sobie dla przykładu: w szkole uczą katechezy siostra nazare-

tanka, siostra służebniczka, ojciec franciszkanin i ksiądz michalita. Czy ma 
to jakieś znaczenie, kto będzie mówił dzieciom i młodzieży o Panu Bogu? 
I tak, i nie. Pomijając osobiste umiejętności pedagogiczne, w zasadzie nie ma 
to znaczenia. Z drugiej jednak strony, ta katecheza będzie w każdym przypad-
ku inna, i nie dlatego, że tu uczy siostra zakonna, a tam kapłan, ale dlatego, że 
należą do innych wspólnot, innych duchowości. To trudne do określenia „coś”, 
które musi nas różnić, to właśnie ta tożsamość, a także duchowość. To jest to, 
co przekazujemy sobie w danej wspólnocie z pokolenia na pokolenie, co nas 
łączy z osobą założyciela, ze współsiostrami i współbraćmi, którzy żyli przed 
nami. To jest to, co swoim sposobem myślenia, zaangażowania apostolskiego, 
życia wspólnego przekazujemy młodszym od nas. To „kod genetyczny” życia 
danego instytutu i stowarzyszenia. Inaczej – to jego znak rozpoznawczy po-
śród wszystkich innych.

Dzisiaj o tę inność trzeba się troszczyć szczególnie, gdyż powszechnie słyszy-
my, że charyzmatem danego zgromadzenia czy stowarzyszenia jest służba ubo-
gim, szkolnictwo albo kaznodziejstwo… I tak rzeczywiście jest, tymi obszarami 
działalności apostolskiej zajmuje się mnóstwo instytutów życia konsekrowane-
go czy stowarzyszeń życia apostolskiego. To sprawiło, że coraz mniej różnią się 
one od siebie. A tak być nie może. W prawodawstwie instytutów i stowarzyszeń 
można znaleźć potwierdzenie ważności prawie każdego rodzaju działalności, 
takiej jak misje zagraniczne, służba ubogim, duszpasterstwo parafialne, misje 
i rekolekcje krajowe, edukacja dzieci i młodzieży, media…4 

W tym kontekście zapytajmy więc jeszcze raz: czym jest tożsamość insty-
tutów i stowarzyszeń? Trudno nam to pojęcie zdefiniować, gdyż żaden słow-
nik czy encyklopedia katolicka, nawet te z dziedziny życia konsekrowanego, 
nie wyjaśniają go. Także Kodeks prawa kanonicznego nie używa tego termi-
nu, oprócz dwóch miejsc dotyczących prawa procesowego5. Jest on jednak 
właściwy dla rzeczywistości, w której żyjemy, bo stosowany w dokumentach 
skierowanych do członków instytutów i stowarzyszeń6. Według Małego słow-
3 D. Kowalczyk, Tożsamość życia konsekrowanego, http://www.zyciezakonne.pl/tozsamosc- 

-zycia-konsekrowanego-wyklad-ks-dariusza-kowalczyka-sj-z-sympozjum-przelozonych- 
-wyzszych-w-krakowie–23860/ (dostęp: 30 marca 2015).

4 Por. tamże. 
5 Zob. KPK, kan. 1563, 1578 § 2.
6 Dla przykładu można wskazać następujące: Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testi-

ficatio. Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II,  
29 czerwca 1971, w: tenże, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, wy-
bór i oprac. A. Żuchowski, T. Sułowska, Poznań–Warszawa 1974, s. 231–259; Jan Paweł II,  
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nika języka polskiego, tożsamość to „bycie tym samym; to, że ktoś jest taki sam lub 
coś jest takie samo, identyczne, jednakowe”7. Z kolei Wielka encyklopedia PWN 
określa ją jako identyczność8. Trudno jednak sobie wyobrazić instytut czy stowa-
rzyszenie, które dzisiaj byłyby takie same – identyczne – jak w chwili swego po-
wstania. Innymi słowy, tożsamość to dziedzictwo instytutu, jego patrimonium. 
W prawie kodeksowym czytamy: „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl 
i zamierzenia założycieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną do-
tyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego 
tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”9. Patrimonium to wszystkie ele-
menty, które określają tożsamość konkretnego instytutu i nadają mu niepowta-
rzalność, jakiej pragnął założyciel działający pod natchnieniem Ducha Świętego. 
To właśnie patrimonium odróżnia jeden instytut od drugiego. Kościół dba o to, 
by miały one odrębny charakter i własne zadania, dlatego też tę odrębność nale-
ży zawsze ściśle zachowywać10. Zaakcentujmy raz jeszcze: myśl i zamierzenia za-
łożycieli dotyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu oraz jego zdrowych 
tradycji – to elementy niezmienne, określone u początków instytutu czy stowa-
rzyszenia, a aktualne po stu, dwustu i więcej latach jego istnienia.

O to właśnie dopomina się Kościół, tego od nas wymaga. Tej wierności trzeba 
strzec i nieustannie się o nią starać. Zobaczmy zatem, w czym przejawia się tro-
ska Kościoła o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia 
apostolskiego. Dla przykładu możemy tu wspomnieć choćby o takich sytuacjach, 
jak erygowanie nowych instytutów11 i nowych form życia konsekrowanego12, 
znoszenie instytutu13, zatwierdzanie jego konstytucji14, dyspensowanie od ślu-

Adhortacja apostolska Redemptionis donum. O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupie-
nia, 25 marca 1984, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 209–
248; tenże, Adhortacja apostolska Vita consecrata. O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele 
i w świecie, 25 marca 1996, Libreria Editrice Vaticana 1996.

7 Tożsamość, w: Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Anderska, Z. Łempicka, Warsza-
wa 1969, s. 832. 

8 Por. Tożsamość, w: Wielka encyklopedia PWN, t. 27, red. J. Wojnowski, Warszawa 2005, s. 535.
9 KPK, kan. 578. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (dalej: 

LG), w: tenże, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 45; tenże, Dekret o przystosowanej 
do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (dalej: PC), w: tenże, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., nr 2b; Paweł VI, List apostolski motu proprio Ecclesiae Sanctae. Prze-
pisy wykonawcze do dekretu Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis, 6 sierpnia 1966, w: Poso-
borowe prawodawstwo kościelne, dokumenty prawno-liturgiczne, zebrał i przetłum. E. Sztafrowski, t. 2, 
z. 1, Warszawa 1968, nr 16 § 3.

10 Por. PC, nr 2b.
11 Zob. KPK, kan. 579, kan. 589.
12 Tamże, kan. 605.
13 Tamże, kan. 584.
14 Tamże, kan. 587 § 2.

bów zakonnych15 czy też potwierdzenie wydalenia z instytutu16. To wszystko 
świadczy o wielkiej trosce Kościoła o życie, rozwój i wierność pierwotnemu 
charyzmatowi każdego z instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzy-
szeń życia apostolskiego.

Wspomnę tutaj jedynie o czterech wymiarach tej troski, choć, jak podałem, 
jest ich dużo więcej. Po pierwsze, widać ją w odnowie życia zakonnego, zwłasz-
cza po Soborze Watykańskim II. Dalej, widać ją w słowach pasterzy Kościoła 
kierowanych do członków instytutów i stowarzyszeń, w zatwierdzaniu i rewizji 
konstytucji przez władze kościelne, a także w obowiązkowych sprawozdaniach 
instytutów przesyłanych do Stolicy Apostolskiej.

2. Przystosowana do współczesności odnowa życia zakonnego

Od kilkudziesięciu lat w życiu instytutów życia konsekrowanego i stowa-
rzyszeń życia apostolskiego nawołuje się do powrotu do źródeł: revertimini 
ad fontes. Trend ten bierze początek w odnowie związanej z Soborem Waty-
kańskim II. Jednym z jego owoców jest dekret Perfectae caritatis o przysto-
sowanej do współczesności odnowie życia zakonnego17. Kościół w refleksji 
nad sobą i swoją misją w świecie uwzględnił także życie konsekrowane, któ-
re stanowi przecież jego część. Jak stwierdzono w prawie kodeksowym, które-
go źródłem są m.in. dokumenty soborowe, stan rad ewangelicznych należy do 
jego życia i świętości18. We wspomnianym dekrecie czytamy: „Przystosowa-
na do współczesności odnowa życia zakonnego obejmuje zarówno nieustan-
ne powracanie do źródeł wszelkiego życia chrześcijańskiego i do pierwotnego 
ducha stanowiącego natchnienie dla instytutów, jak też ich przystosowanie 
do zmienionych warunków naszej doby”19. Ten „pierwotny duch” to nic in-
nego jak łaska, którą otrzymali założyciele instytutów, a która winna być nie-
ustannie aktualizowana i przekładana na konkretne działanie. W odnowie tej 
nie chodzi więc o dosłowny powrót do pierwotnych warunków panujących 

15 Tamże, kan. 691 § 2.
16 Tamże, kan. 700.
17 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Per-

fectae caritatis, dz. cyt., s. 264–275.
18 Kan. 207 § 2: „Spośród jednych i drugich wywodzą się wierni, którzy profesją rad ewangelicznych, 

przez śluby lub inne święte więzy, przez Kościół uznane i zatwierdzone, w sposób szczególny po-
święcają się Bogu, a także pomagają w zbawczej misji Kościoła. Ich stan, choć nie odnosi się do hie-
rarchicznej struktury Kościoła, jednak należy do jego życia i świętości”. Kan. 574 § 1: „Stan tych, 
którzy we wspomnianych instytutach praktykują rady ewangeliczne, należy niewątpliwie do życia 
i świętości Kościoła, stąd powinien być przez wszystkich w Kościele szanowany i popierany”. Por. 
LG, nr 43–47.

19 PC, nr 2.
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w momencie zakładania danego instytutu, ale o odczytywanie ciągle na nowo 
jego patrimonium, historii, pism i tradycji20. 

Ojcowie soborowi stwierdzili, że Kościół „swoim czujnym i pomocnym 
autorytetem wspiera instytuty (…), aby wzrastały i rozwijały się w duchu za-
łożycieli”21. Podają kilka zasad, według których winna być przeprowadzona 
odnowa. Jedna z nich brzmi: „Jest rzeczą dobrą dla samego Kościoła, by in-
stytuty miały swój odrębny charakter i własne zadania. Dlatego należy uzna-
wać i ściśle zachowywać ducha i zamiary ich założycieli, a także zdrowe 
tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu”22. 
Dekret ten nakazuje zatem, by instytuty różniły się między sobą charakte-
rem i zadaniami. „(…) nie uniformizacja, ale różnorodność w jedności jest 
dobrem Kościoła i jego szczególnym bogactwem” – twierdzi Czesław Pa-
rzyszek23. Nadto Kościół chce, by instytuty i stowarzyszenia uznawały i za-
chowywały ducha i zamiary założycieli oraz swoje zdrowe tradycje, czyli by 
dbały o swoją tożsamość. W praktyce jednak zdarzało się, że skupiano się je-
dynie na pierwszej części tej zasady, a zapominano o drugiej, czyli o duchu 
i zamiarach założycieli. W efekcie niektóre instytuty podążyły w zupełnie 
innym kierunku, niż pragnęli ich twórcy. Julian Kałowski przypomina, że 

 
po Soborze Watykańskim II dążono pod wpływem mody do przeprowadze-
nia zmian w życiu instytutów. W tym celu organizowano liczne sesje, od-
bywano podróże, dyskutowano, radzono się różnych ekspertów, w tym nie 
tylko znawców życia zakonnego, ale także psychologów, socjologów oraz 
innych osób mających niewiele wspólnego z życiem zakonnym. Pęd do 
odchodzenia od źródeł, celów i zadań oraz nieuporządkowana chęć wprowa- 
dzenia zmian w sposób natychmiastowy sprawiły, że często źle interpre-
towano wytyczne Soboru Watykańskiego II nakazujące przeprowadzenie 
przystosowanej odnowy życia zakonnego. Zapomniano, że odnowa powin- 
na uwzględniać obserwancję reguły i konstytucji oraz wierne zachowanie 
celu i zadań instytutów24.
 
Jako przykład źle pojętej odnowy i odejścia od pierwotnego ducha insty-

tutu, czyli jego tożsamości, można wskazać ruch tzw. księży-robotników.  
Narodził się on we Francji dużo wcześniej, niż zaczęto wcielać w życie sobo-

20 Por. K. Wójtowicz, Soborowa wizja odnowy i przystosowania w życiu konsekrowanym według naucza-
nia Jana Pawła II, w: Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 
XII/2005, nr 25, s. 31; J. Salij, Wprowadzenie do dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie 
życia zakonnego, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., s. 261.

21 Por. LG, nr 45.
22 PC, nr 2b.
23 Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, s. 44.
24 J. Kałowski, Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego, „Prawo 

Kanoniczne” 36 (1993), nr 3–4, s. 16.

rową odnowę, bo już w 1944 roku, ale istniał jeszcze jakiś czas po zakończe-
niu obrad Soboru. Otóż, idąc za inicjatywą dominikanina Jacques’a Loewa, 
na początku 1944 roku kilku kapłanów podjęło pracę w fabryce, postanawia-
jąc dzielić los robotników w całej pełni. Księża-robotnicy zmienili całkowi-
cie tradycyjny styl życia kapłańskiego: nie nosili sutanny, mieszkali wśród 
ludzi w zwykłych mieszkaniach, a nie na plebaniach czy w domach zakon-
nych, podejmowali akcje społeczne wspólnie z niechrześcijanami i komuni-
stami. Wywołało to liczne kontrowersje, nawet w katolickich organizacjach 
robotniczych, których członkowie często nie chcieli uznać apostolskiego 
działania księży tam, gdzie jest miejsce apostolatu ludzi świeckich. Napięcie 
wzrosło, gdy jeden z księży-robotników ogłosił tezę, że najpierw trzeba zmie-
nić warunki społeczne, a potem prowadzić ewangelizację. Wydawało się im, 
że kiedy pójdą do fabryk, kopalń, łatwiej zrozumieją ludzi i będą bliżej nich. 
Okazało się, że w wielu przypadkach to nie księża przemieniali robotników, 
lecz odwrotnie. Ponadto sami robotnicy prosili kapłanów, aby pozostali przy 
swoich kościołach, bo wtedy będą dla nich świadkami innego świata25. Jeden 
z księży-robotników w rozmowie z innym kapłanem powiedział: „Ojcze Phi-
lippe, proszę, błagam o jedno: niech Ojciec zawsze zostanie tym, kim jest! 
Niech Ojciec nadal zostanie człowiekiem kontemplacji i modlitwy. Kościół 
znacznie bardziej potrzebuje takich ludzi jak Ojciec, niż takich, którzy w swo-
jej wspaniałomyślności całkowicie oddają się pracy z innymi”26. Ostatecznie 
eksperyment ten nie powiódł się, a Stolica Apostolska go zakazała. Odejście 
od własnej tożsamości kapłana, zakonnika, instytutu życia konsekrowanego 
zakończyło się porzuceniem swojego stanu przez wielu duchownych. 

3. Głos pasterzy Kościoła o powrocie do pierwotnego charyzmatu

Każdy następca św. Piotra poświęca wiele uwagi życiu konsekrowanemu 
i wszystkim osobom szczególnie w tym życiu Bogu oddanym. Widać to choć-
by po liczbie listów i przemówień skierowanych do tych osób. Wśród wielu 
poruszanych w nich tematów istotne miejsce zajmuje kwestia tożsamości in-
stytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Skoro pa-
pieże często do niej wracają, to znaczy, że jest ona ważna. Można to nazwać 
ich troską o życie instytutów zgodne z zamiarem założycieli.

Dzisiaj już święty papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Gwatemali 
mówił do zakonników: 

Wspominając założycieli Waszych instytutów, odczuwacie ten rodzaj 
„rodzinności”, która pozwala Wam utożsamić się z nimi i z Waszymi 

25 http://www.eduteka.pl/doc/ksieza-robotnicy (dostęp: 30 marca 2015).
26 http://www.niedziela.pl/artykul/89896/nd/Ksieza-robotnicy (dostęp: 30 marca 2015).
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współbraćmi. Jest to poczucie, że charyzmat jest czymś żywym, żywotnym, 
ożywianym przez Ducha, czymś, co przybrało realny kształt poprzez 
doświadczenie formacji i życia zakonnego. Wy jesteście powiernikami tego 
„doświadczenia Ducha”, jakim jest charyzmat założycieli, i zań odpowiada-
cie. Jesteście synami tych „mężów Ducha”, ich żywą obecnością w Kościele 
dzisiejszym27.
 
Podobne słowa wypowiedział podczas jednej z audiencji generalnych: 
 

Historia uczy, że charyzmat życia konsekrowanego jest zawsze „w ruchu”, 
wykazując zdolność odkrywania i – rzec by można – „wymyślania” – w du-
chu wierności wobec charyzmatu założyciela – nowych form, bardziej zgod-
nych z potrzebami i dążeniami danej epoki. Również wspólnoty istniejące już 
od wieków powinny przystosować się do tych potrzeb i dążeń, jeżeli nie chcą 
skazać się na zagładę28.
 
Jako zachętę, a nawet jako wezwanie, można odczytywać pełne troski o za-

chowanie charyzmatu założyciela słowa Jana Pawła II zawarte w liście do za-
konników i zakonnic Ameryki Łacińskiej na 500-lecie ewangelizacji Nowego 
Świata, które to słowa, myślę, winna odnieść do siebie każda osoba konsekro-
wana. Ojciec święty pisał m.in.: 

 
Wasi założyciele, tak jak to czynili w swoich czasach, również dzisiaj odda- 

liby na służbę Chrystusowi całą swoją energię apostolską, swój głęboki zmysł 
Kościoła, swoje twórcze inicjatywy duszpasterskie, swoje umiłowanie ubo- 
gich, będące źródłem tylu dzieł kościelnych. Wielkoduszność i poświęcenie, 
ożywiające waszych założycieli, powinny pobudzać również was, ich synów 
duchowych, którzy macie być kontynuatorami ich charyzmatów z tą samą siłą 
Ducha, który je wzbudził i które nieustannie się wzbogacają i przystosowują 
do świata, zachowując swój pierworodny charakter, dzięki czemu mogą 
służyć Kościołowi i ostatecznemu ustanowieniu Królestwa29.
 
Mówiąc o papieżu Polaku, wspomnieć jeszcze trzeba posynodalną adhor-

tację apostolską Vita consecrata, którą można by nazwać traktatem o życiu 
konsekrowanym. Pisał w niej, że potrzebna jest wierność charyzmatowi założy-
ciela i dziedzictwu instytutu, gdyż „dzięki tej wierności wobec natchnienia zało-

27 Jan Paweł II, Żywy depozyt charyzmatu założycieli. Przemówienie do zakonników w sanktu-
arium Serca Jezusowego, Gwatemala, 7 marca 1983, w: tenże, O życiu zakonnym. Przemówie-
nia. Listy apostolskie. Instrukcje, wybór i oprac. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1984, 
s. 244–245, nr 4. 

28 Jan Paweł II, Życie konsekrowane w Kościele. Katecheza podczas audiencji generalnej, 8 lutego 
1995, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 12 (1994), s. 40, nr 5.

29 Jan Paweł II, Los caminos del Evangelio. List apostolski do zakonników i zakonnic Ameryki 
Łacińskiej na 500-lecie ewangelizacji Nowego Świata, 29 czerwca 1990, w: Życie konsekrowane 
w dokumentach Kościoła, red. B. Hylla, Kraków 2003, s. 439, nr 26.

życieli i założycielek (…) można łatwiej odkryć i gorliwiej przeżywać zasadnicze 
elementy życia konsekrowanego”30. Z charyzmatu wynika konkretna misja insty-
tutu, której formy winny być, gdy jest to konieczne, przystosowane do nowych sy-
tuacji i rozmaitych potrzeb31. 

Nie sposób nie przywołać tu kolejnego papieża – Benedykta XVI, który po-
mimo dość krótkiego pontyfikatu pozostawił dużo przemówień i listów do osób 
szczególnie Bogu poświęconych. W przesłaniu do uczestników sesji plenarnej 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego Ojciec święty, podkreślając rolę założycieli i założycielek nowych form 
życia ewangelicznego, zaznaczył, że przekazali oni swój charyzmat duchowym 
synom i córkom. Właśnie dzięki temu we współczesnych czasach „w klaszto-
rach i ośrodkach duchowości mnisi, osoby zakonne i konsekrowane stwarzają 
wiernym oazy kontemplacji i szkoły modlitwy, wychowania do wiary i duchowej 
opieki”32. Jednocześnie Benedykt XVI pragnie uświadomić, iż to Duch Święty in-
spiruje założycieli i kształtuje instytuty wraz z ich dziedzictwem duchowym. Owe 
charyzmaty są nadzwyczajnym skarbem, który tworzy ogromną duchową mą-
drość i który przyciągnie młodych ludzi do życia poświęconego Bogu w posłu-
dze apostolskiej lub w życiu kontemplacyjnym. Ojciec święty zachęca młodzież, 
by rozmawiała z osobami konsekrowanymi o charyzmatach i duchowości rodzin 
zakonnych, widząc w tym także możliwość odkrycia przez nich powołania do ta-
kiego rodzaju życia33. Z kolei instytutom życia konsekrowanego uzmysławia zna-
czenie powrotu do własnych korzeni i prowadzenia życia zgodnego z duchem 
założycieli. Ponowne odkrywanie założycielskiego charyzmatu, który należy 
adaptować do dzisiejszych czasów, jest gwarancją pojawienia się nowego im-

30 Tenże, Adhortacja apostolska Vita consecrata, dz. cyt., nr 36.
31 Tamże, nr 37.
32 Benedykt XVI, Życie konsekrowane w świecie współczesnym. Przesłanie do uczestników 

sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, Castel Gandolfo, 27 września 2005, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11–12 
(2005), s. 5.

33 Por. tenże, Wy jesteście uczniami Chrystusa w dzisiejszym świecie. Spotkanie z młodzieżą 
w Seminarium św. Józefa, Nowy Jork, 19 kwietnia 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. pol.  
6 (2008), s. 25: „Słowo »charyzmat« oznacza dar udzielony w sposób wolny i bezinteresowny. 
Charyzmaty daje Duch Święty, który inspiruje założycieli i założycielki i kształtuje zgromadzenie 
z jego własnym dziedzictwem duchowym. Niezwykłe charyzmaty cechujące poszczególne 
instytuty zakonne są nadzwyczajnym skarbem duchowym. Dzieje Kościoła najpiękniej chyba 
obrazuje historia jego szkół duchowości, a większość z nich bierze początek w świętych żywotach 
założycieli i założycielek. Jestem pewien, że odkrycie charyzmatów, tworzących tak ogromną 
mądrość duchową, przyciągnie niektórych z was, młodych ludzi, do posługi apostolskiej czy życia 
kontemplacyjnego. Nie bądźcie zbyt nieśmiali, by rozmawiać z braćmi, siostrami czy kapłanami 
zakonnymi o charyzmacie i duchowości ich zgromadzenia. Nie istnieją wspólnoty doskonałe, lecz 
Pan chce od was, byście umieli odróżnić wierność założycielskiemu charyzmatowi od wierności 
jakiejś osobie. Bądźcie odważni! Wy sami także możecie złożyć w darze wasze życie z miłości do 
Pana Jezusa, a w Nim do każdego członka ludzkiej rodziny”.
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pulsu w życiu instytutów. Papież potwierdza, że dzięki temu wiele wspólnot 
ożywiło realizację swojego charyzmatu34.

W tym kontekście warto jeszcze zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed 
osobami konsekrowanymi. Benedykt XVI, widząc zagubienie Europy, która 
„poszukuje swej duszy”, apeluje do osób szczególnie Bogu poświęconych, by 
szukały nowych form życia charyzmatami swych założycieli, aby w ten sposób 
lepiej odpowiadać na to najbardziej naglące wołanie współczesnych czasów, 
w tym szczególnie wołanie ludzi młodych, będących nadzieją i przyszłością 
kontynentu. Ojciec święty widzi tutaj możliwość wskazania przez zakonni-
ków i zakonnice nowych dróg dla Europy35.

Obok papieży należy także przywołać wypowiedzi prefekta Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
Poprzedni prefekt, kard. Franc Rodé, powiedział w 2010 roku w wywiadzie dla 
katolickich mediów w Polsce:

 
Chciałbym zauważyć, że również dokumenty Kościoła mówią o cha-

ryzmacie specyficznym dla każdej rodziny i wspólnoty zakonnej. Ponieważ 
każdy założyciel lub założycielka rodziny zakonnej otrzymała od Boga swój  
szczególny charyzmat. I ten charyzmat później był przekazany duchowym 
synom i córkom. Uważam, że charyzmat w swojej oryginalności powinien 
pozostać. Nawet w tym świecie zglobalizowanym nie można dopuścić, aby te 
charyzmaty stopiły się w jedno. Zresztą praca, jaką wykonujemy w Kościele, 
często jest bardzo podobna. Istnieją parafie, kolegia, szpitale, opuszczeni itd., 
ale duch, z jakim wykonuje się te prace, odróżnia każdy instytut zakonny. 
I ten specyficzny duch musi pozostać. Powiedziałbym: należy z jednej strony 

34 Por. tenże, Kryzys i odrodzenie życia zakonnego. Do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z Międzynarodowymi 
Uniami Przełożonych Generalnych, Rzym, 18 lutego 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 4 (2008),  
s. 24: „Jeśli chodzi (…) o zakony i zgromadzenia, które mają w Kościele długą tradycję, nie można 
nie zauważyć, (…) że w ostatnich dziesięcioleciach niemal wszystkie – zarówno męskie, jak i żeńskie 
– przeszły trudny kryzys, spowodowany starzeniem się członków oraz mniejszym lub większym 
spadkiem liczby powołań, a niekiedy również pewnym »znużeniem« duchowym i charyzmatycznym. 
W niektórych przypadkach kryzys ten stał się wręcz niepokojący. Jednakże obok sytuacji trudnych, na 
które należy patrzeć z odwagą i w prawdzie, trzeba dostrzec oznaki pozytywnego ożywienia, zwłaszcza 
wtedy, gdy wspólnoty zdecydowały się wrócić do swych korzeni i wieść życie bardziej zgodne z duchem 
założyciela. Tematem, który pojawiał się na niemal wszystkich niedawnych kapitułach generalnych 
instytutów zakonnych, było właśnie odkrywanie na nowo charyzmatu założycielskiego, który trzeba 
ucieleśniać i urzeczywistniać w nowy sposób w dzisiejszych czasach. Odkrywanie początkowego 
ducha, coraz lepsze poznawanie założyciela czy założycielki przyczyniło się do nadania instytutom 
nowego obiecującego impulsu ascetycznego, apostolskiego i misyjnego. I tak istniejące od wieków 
dzieła i formy działalności zostały na nowo ożywione przez nowe siły; pojawiły się nowe inicjatywy, 
będące autentyczną realizacją charyzmatu założyciela. Tą drogą trzeba iść dalej, prosząc Pana, aby 
doprowadził do końca rozpoczęte przez Niego dzieło”.

35 Por. tenże, Nasze życie duchowe wobec wyzwań, jakie przeżywa Europa. Przesłanie do zakonnic 
i zakonników Europy ogłoszone na zakończenie Zebrania Plenarnego Unii Konferencji Przełożonych 
Wyższych Europy, Fatima, 6–12 lutego 2006, Wiadomości KAI, 19 marca 2006, s. 27.

zachować własną tożsamość, swojego pierwotnego ducha, przy równoczesnej 
oczywistej współpracy z wszystkimi innymi rodzinami zakonnymi. Ponieważ 
wyzwania i potrzeby są tak wielkie, że pracy wystarczy dla wszystkich36.
  
Odwołania do tożsamości instytutu nie zabrakło także podczas ostatniego, 

czwartego międzynarodowego kongresu formatorów zakonnych, zorganizo-
wanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, który odbywał się w Rzymie w dniach 7–11 
kwietnia 2015 pod hasłem: „Żyć w Chrystusie według ewangelicznej formy 
życia”. Uczestniczyło w nim 1300 formatorów i formatorek reprezentujących 
ponad 100 krajów i 400 różnych charyzmatów. Jego inicjator, obecny prefekt 
Kongregacji kard. João Braz de Awiz powiedział: 

 
Chcemy nie tyle patrzeć na błędy, które popełniono, czy na trudności, które 

istniały w przeszłości, bo również z właściwym odczytaniem charyzmatu było 
dużo problemów. Nas jednak bardziej interesuje przyglądanie się charyzmatowi, 
który jest darem dla Kościoła i już wydał owoce. Z tego względu na przeszłość 
chcemy patrzeć z wdzięcznością, dostrzegając wspaniałe rzeczy, których Bóg 
dokonał i nadal dokonuje poprzez dany charyzmat. W sposób szczególny 
dostrzegamy też to, co wydarzyło się po Soborze aż do naszych czasów. Sobór 
wyznaczył nowy początek w naszym dialogu ze światem. A zatem odczytując 
charyzmaty, nie można patrzeć jedynie w odległą przeszłość, ale trzeba również 
spoglądać na tych 50 minionych lat. Był to okres dojrzewania w naszych  
relacjach ze światem, a także w relacjach osób konsekrowanych z Kościołem. 
Doceniono na przykład wartość życia wspólnotowego, życia w relacjach37.
 
Przytoczonych wypowiedzi pasterzy Kościoła nie trzeba chyba komento-

wać. Wyraźnie przebija z nich ich troska o tożsamość instytutów życia konse-
krowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, o ich wierność pierwotnemu 
duchowi założyciela przy równoczesnym uwzględnianiu wymogów współ-
czesności, miejsca i czasu.

4. Konstytucje gwarantem tożsamości instytutu

Konstytucje każdego instytutu życia konsekrowanego, jak i stowarzyszenia 
życia apostolskiego, są wyraźnym dowodem troski Kościoła o ich tożsamość. 
Zgodnie z myślą kościelnego prawodawcy, „wszyscy powinni wiernie zacho-
wywać myśl i zamierzenia założycieli, zatwierdzone przez kompetentną wła-
36 http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/wywiad-z-ksiedzem-kardynalem-francem-rode-

prefektem-kongregacji-instytutow-zycia-konsekrowanego-i-stowarzyszen-zycia-apostolskiego-
udzielony-dla-tv-trwam-i-radia-maryja/ (dostęp: 30 marca 2015).

37 http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/10/braz_de_aviz_o_reformie_życia_zakonne- 
go/1135905 (dostęp: 30 marca 2015).
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dzę kościelną dotyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również 
zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”38. Nietrudno 
zauważyć, że to właśnie konstytucje mają odsyłać do tożsamości instytutu. 
Ich lektura powinna wskazać te jego cechy, które są niezmienne, a pochodzą 
od założyciela. Nie jest to jednak łatwe, gdyż podlegają one nieustannej presji 
zmieniających się warunków życia i posługiwania jego członków. Prowadzić 
to może do modyfikowania, a niejednokrotnie do całkowitej rezygnacji z pier-
wotnego kształtu instytutu. Dlatego też jego tożsamość musi być chroniona 
przez kompetentną władzę kościelną39. Julian Kałowski twierdzi, że

 
żaden instytut życia konsekrowanego ani stowarzyszenie życia apostolskie-
go nie jest prywatną instytucją przełożonych jednostkowych lub też kapituł, 
choćby nawet generalnych. Istnieją one, tzn. instytuty, w Kościele i dla 
Kościoła, a więc całkowicie podlegają jego władzy. Instytut tak długo jest 
potrzebny i coś znaczy – chociażby nawet liczył niewielu członków – jak długo 
żyje w nim duch Założyciela. W przeciwnym przypadku dochodzi do skostnie-
nia, zwyrodnienia, a w konsekwencji do zaniku instytutu40.
 
Na straży tej wierności stoi fundamentalny kodeks, czyli konstytucje, które mają 

chronić tak własne powołanie instytutu i stowarzyszenia, jak i ich identyczność41. 
W tym miejscu warto więc zapytać: jak doszukać się w konstytucjach tro-

ski Kościoła o tożsamość instytutów i stowarzyszeń? Wyjaśnia nam to sama 
kodeksowa norma. Mianowicie, „kodeks ten jest zatwierdzany przez kom-
petentną władzę kościelną i tylko za jej zgodą może być zmieniony”42. Za-
twierdzając konstytucje konkretnego instytutu czy stowarzyszenia, Stolica 
Apostolska w przypadku instytutów na prawie papieskim i biskup diecezjalny 
w przypadku instytutów na prawie diecezjalnym z pewnością zwróci uwagę 
na tożsamość instytutów, na to, jakie odwołania do założycieli i pierwotnego 
ducha one zawierają, by nie odeszły od celu i zadań wyznaczonych przez ich 
założycieli. Co więcej, każda zmiana w konstytucjach także musi być zatwier-
dzona przez odpowiednią, kompetentną władzę Kościoła. W Kodeksie prawa 
kanonicznego z 1983 roku czytamy bowiem: „Zmiany podejmowane w in-
stytutach życia konsekrowanego, dotyczące tych elementów, które uzyskały 
aprobatę Stolicy Apostolskiej, nie mogą być dokonywane bez jej zgody”43.

Można zatem zdecydowanie powiedzieć, że od początku istnienia każdego 
instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego ich toż-
38 KPK, kan. 578.
39 Por. J. Kałowski, Konstytucje jako zabezpieczenie celu…, dz. cyt., s. 13.
40 Tamże.
41 Por. KPK, kan. 587 § 1.
42 Tamże, kan. 587 § 2.
43 Tamże, kan. 583.

samość była szczególnie strzeżona, m.in. przez różnego rodzaju akty ustawo-
dawcze, wśród których najważniejsze są właśnie konstytucje jako reguła życia 
członków instytutów i stowarzyszeń.

5. Sprawozdanie do Stolicy Apostolskiej potwierdzeniem  
 zachowania tożsamości instytutu

Wyraz owej troski Kościoła o instytuty i stowarzyszenia stanowi także nałożo-
ny na nie obowiązek przesyłania do Stolicy Apostolskiej sprawozdań o ich życiu 
i działalności. W prawie kodeksowym czytamy: „W celu zacieśnienia wspólnoty 
instytutów ze Stolicą Apostolską, każdy najwyższy przełożony ma obowiązek – 
w sposób i w czasie przez nią określonym – przesyłać do Stolicy Świętej krótkie 
sprawozdanie dotyczące stanu i życia instytutu”44. Choć norma ta nie wymienia 
stowarzyszeń, są one do takich sprawozdań również zobowiązane. 

11 maja 2008 roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego opublikowała Wskazania do redagowa-
nia sprawozdania dotyczącego stanu i życia Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego45. Zawierają one dziesięć punktów, według 
których należy przygotowywać taki dokument. Przy każdym widnieją odpo-
wiednie numery z adhortacji apostolskiej Vita consecrata odsyłające do tema-
tyki danego punktu, a także wykaz zagadnień, jakie winny być w tym miejscu 
opisane. We wprowadzeniu kard. Franc Rodé, ówczesny prefekt Kongregacji, 
zaznaczył, iż podane zagadnienia mają jedynie być pomocne w przygotowa-
niu sprawozdania, zaś do najwyższych przełożonych będzie należeć decyzja, 
czy z nich skorzystać, „czy też przesłać do Kongregacji to samo sprawozdanie, 
które zostało przedstawione Kapitule Generalnej Instytutu z ewentualnymi 
jego poprawkami i wyjaśnieniami”46. Wiąże się to z tym, iż owo sprawozdanie 
ma mieć charakter pokapitulny, tzn. ma być przesłane bezpośrednio po odby-
ciu kapituły generalnej zwyczajnej, czyli przeprowadzonej zgodnie z regular-
ną okresowością47. 

W dokumencie tym należy opisać następujące kwestie: charyzmat i misja 
instytutu; statystka instytutu; prawodawstwo własne instytutu: reguła, kon-

44 Tamże, kan. 592 § 1.
45 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Wskazania 

do redagowania sprawozdania dotyczącego stanu i życia Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (por. KPK kan. 592 §1), Document joint à la lettre: Prot.  
n. SpR 640/2008, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_
con_ccscrlife_doc_20080511_relazione-periodica_pl.html (dostęp: 28 marca 2015).

46 Tamże.
47 Por. D. Andrés, Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di 

Diritto Canonico, Roma 2008, s. 71–72; V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 
2010, s. 251.
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stytucje i inne normy; prymat Ducha; życie wspólnotowe; misja i posługa; 
duszpasterstwo powołaniowe i formacja; relacje w Kościele; finanse i nieru-
chomości oraz status instytutu48.

Nawet pobieżne zapoznanie się z tymi wytycznymi prowadzi do wniosku, 
że Kościół żywo interesuje się życiem szczególnie Bogu poświęconym, pro-
wadzonym w różnego rodzaju instytutach i stowarzyszeniach. Podawane co 
sześć lat informacje z pewnością składają się na możliwie wyraźny obraz tego 
życia i kościelnego posługiwania. Sprawozdania nie mają bowiem celu jedynie 
informacyjnego, ale mogą być podstawą do konkretnych działań Kongregacji, 
by dany instytut czy stowarzyszenie wiernie, zgodnie ze swoim charyzmatem 
realizowały powierzoną im misję w Kościele. Wynika to m.in. z zadań, jakie 
zostały jej powierzone, a mianowicie: „Kongregacja ze swej strony troszczy 
się o to, ażeby instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apo-
stolskiego wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem założyciela i zdrowy-
mi tradycjami, wiernie realizowały własny cel i rzeczywiście były pomocne 
w zbawczej misji Kościoła”49.

Zakończenie

Przedstawione w dość ogólnym zarysie cztery wymiary troski Kościo-
ła o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apo-
stolskiego nie wyczerpują tego zagadnienia. Jest ono bowiem bardzo bogate 
i wymaga szczegółowych badań, choć z drugiej strony, istnieje literatura na 
ten temat (także w języku polskim)50. Przybliżone w tym wystąpieniu odno-
wa życia zakonnego, zwłaszcza ta posoborowa, wypowiedzi pasterzy Kościoła 
kierowane do członków instytutów i stowarzyszeń, kwestie związane z za-
twierdzaniem i rewizją konstytucji, a także obowiązkowe sprawozdania z ży-
cia i działalności instytutów i stowarzyszeń przesyłane do Stolicy Apostolskiej 
wyraźnie ukazują troskę Kościoła o ich wierność otrzymanemu i zatwier-
dzonemu przez kompetentną kościelną władzę patrimonium. To oczywiście 
jednostronne spojrzenie na tę sprawę. Aby uzyskać pełen obraz, należałoby 
48 Więcej na ten temat: M. Saj, Sprawozdanie do Stolicy Apostolskiej wyrazem troski Kościoła o życie 

konsekrowane, w: Servabo legem Tuam in toto Conde meo. Księga pamiątkowa dedykowana 
Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII 
z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2013, s. 431–439.

49 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus. O Kurii Rzymskiej, 28 czerwca 1988, tekst 
polski w: tenże, Dzieła zebrane, t. IV: Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia 
na światowe dni, Kraków 2007, s. 51–85, art. 107.

50 Warto tutaj wspomnieć choćby o takich publikacjach, jak: J. Kiciński, Charyzmaty w Kościele 
i dla Kościoła, Warszawa–Wrocław 2002; P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, Warszawa–
Wrocław 2002; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia 
konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917–1996, Warszawa 2002. 

jeszcze przedstawić, jak sam instytut stara się o tę wierność, jakie środki sto-
suje, by ją zachować, co w tym zakresie czynią przełożeni różnych szczebli in-
stytutów i stowarzyszeń, a także sami ich członkowie. Jest to szerokie pole do 
dalszych badań. 
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Summary

The Church’s pastoral care of patrimony of institutes  
of consecrated life and societies of apostolic life

There are unchangeable elements characteristic for institutes of consecrat-
ed life and societies of apostolic life functioning within the Church. These ele-
ments are present since the very moment the mentioned institutes exist. They 
include, above all, thought and intention of their founder regarding nature, 
purpose and character of an institute and its tradition as well. All of which 
constitute the patrimony of the same institute. It was of constant concern of 
the Church to maintain intitutes’ fidelity to their original charisma. This pa-
per shows four dimentions of the pastoral concern mentioned as the exam-
ples only. At first, it is visible in the reneval of monastic life, especially after the 
Second Vatican Council. Secondly, we find it in the words directed to mem-
bers of institutes and societies by the Church leaders, next is to be found in 
the acts of approval and revising the constitution by ecclesiastical authorities, 
and finally the fourth is in the addressed to the Apostolic See obligatory re-
ports of institutes.
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Faza formacyjna dekretów 
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Wstęp

W kan. 50 KPK prawodawca odniósł się do procesu formacyjnego dekre-
tu poszczególnego, postanawiając: „Przed wydaniem poszczególnego dekretu 
władza powinna zebrać konieczne wiadomości i dowody oraz – o ile to możli-
we – wysłuchać tych, których prawa mogą być naruszone”1. Eduardo Labande-
ira określa tę fazę mianem instrukcyjnej2. Jest ona związana z postępowaniem 
(attività procedimentale) zmierzającym do wydania aktu, o którym mowa w ty-
tule opracowania3. Działania te mają miejsce wtedy, gdy dla władzy nie są oczy-
wiste wszystkie komponenty konieczne do podjęcia decyzji. Taki stan wymaga 
postępowania za pomocą pewnych środków4, ponieważ władza powinna przed 
wydaniem dekretu poznać zaistniały stan rzeczy5. W analizowanym kanonie 
ustawodawca mówi o konieczności zebrania wiadomości i dowodów, a także 
o wysłuchaniu tych, których prawa mogą zostać naruszone. 

1. Konieczność zebrania wiadomości i dowodów

W kan. 50 KPK prawodawca domaga się zebrania stosownych wiadomości 
i dowodów. W opinii Huberta Sochy, w kanonie tym ujęto precyzyjniej treść 

1 Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,  
Poznań 1984.

2 Por. E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, s. 386.
3 Por. A. Interguglielmi, I decreti singolari nell’esercizio della potestà amministrativa della Chie-

sa particolare, Città del Vaticano 2012, s. 225.
4 Por. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 386.
5 Por. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn–München–Wien–Zürich 

1991, s. 239.
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propozycji zawartej w kan. 4 §§ 1–2 „Schematu kanonów procedury admi-
nistracyjnej” (Schema canonum de procedura administrativa) z 1972 roku6. 
Podobne ujęcie wystąpiło w kan. 48 „Schematu Norm generalnych” (Schema 
canonum Libri I De normis generalibus) z 1977 roku7.

Wracając do treści kan. 50 KPK, należy stwierdzić, że wymóg zebrania 
wiadomości i dowodów posiada charakter konieczności. Należy zgodzić się 
z poglądem wyrażonym przez Julio Garcíę Martína, że konieczność ta jest 
ściśle związana z sytuacją adresata, który ma otrzymać dekret. Skorzystanie 
z takich instrumentów jest w pełni zasadne, ponieważ władza nie powinna 
podjąć decyzji bez przyczyny, która usprawiedliwiałaby jej działanie dla dobra 
wspólnego8. W doktrynie podkreśla się, że w tym wypadku nie idzie o pozna-
nie generalne materii, lecz o poznanie dokładne wszystkich aspektów sprawy, 
które są istotne w wydaniu dekretu9. Zasady, o których mowa, znalazły od-
zwierciedlenie w treści kilku kanonów. Otóż w kan. 114 § 3 KPK skonstatowa-
no, że władza kościelna nie powinna nadawać osobowości prawnej osobom 
prawnym, jak tylko po rozważeniu, czy posiadają one środki konieczne do 
realizacji zamierzonych celów10. Co więcej, w niektórych sytuacjach ustawo-
dawca kościelny nie wyklucza, że określone przymioty mogą być wymagane 
do ważności aktu. Taka ewentualność została ujęta w kan. 149 § 2 KPK. W re-

6 Por. Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum de procedu-
ra administrativa, Typis Polyglotis Vaticanis 1972, s. 10 (dalej SCPA): „§ 1. Antequam decretum 
extra iudicium ferat, superior necessarias notitias et probationes exquirat; nisi impossibile vel 
omnino superflua sit, eos omnes saltem audit, quem iura laedi possunt; petitori vel recurren-
di, et etiam legittime contradicendi, notitias et probationes omnes patefaciat, quae sunt pub-
lici vel privati damni periculo cognosci possint, et rationes forte contrarias ostendat, data eis 
facultate respondendi, et etiam, dum ne id celeritati noceat, patronum et peritum constituen-
di. § 2. Quod si agitur de decreto, quo recursus adversus aliud decretum deciditur, recurens 
semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitiatis inutilibus moris; immo vero 
patronus ex officio constituatur, si recurens patrono careat et superior necessarium censeat; 
semper tamen potest superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur”; H. Socha, 
Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. Lüdic-
ke, t. 1, Essen 1985, ad 50, 1.

7 Por. Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum Libri I De 
normis generalibus, Typis Polyglotis Vaticanis 1977, s. 22: „Antequam decretum praecptumve 
singulare ferat, auctoritas curare debet ut de adiunctis omnibus notitias comparet et de neces-
sitate et opportunitate decreti praeceptive probationem habeat, atque, quatenus possibile est, 
eos audit quorum iura laedi possint”; H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad 50, 3.

8 Por. J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 216: „Inoltre 
afferma il canone da una parte, che queste informazioni e documenti sono necessari perché 
l’autorità non può agire senza un fondamento o causa che la giustifichi, in quanto opera per il 
bene comune”.

9 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo canónico, Pamplona 
2001, s. 200: „Pero el can. 50 se refiere a las «necesarias» informaciones y pruebas; no se trata 
de conocer la materia en general, sino de estudiar diligentemente todos los aspectos specificos 
del assunto che podieran influir en la decisión final (…)”.

10 Tamże.

gulacji tej czytamy, iż do powierzenia niektórych urzędów kościelnych pew-
ne cechy mogą być wymagane do ważności aktu11. Bardziej uszczegółowione 
ujęcie tej kwestii występuje w kan. 521 § 1 KPK, w którym prawodawca posta-
nowił, iż święcenia prezbiteratu są wymogiem wymaganym do ważności przy 
objęciu urzędu proboszcza12.

Wiadomości, o których traktuje kan. 50 KPK, wiążą się z informacjami na 
temat przymiotów oraz innych warunków dotyczących osoby/osób będących 
adresatami dekretu poszczególnego13. Informacje te mogą mieć różny charak-
ter w zależności od rozważanej sytuacji14. Z kolei dowód to środek, za pomocą 
którego osoba przekonuje o prawdzie jakiegoś twierdzenia15. Oba instrumen-
ty tworzą substancję motywacji wydania dekretu16. 

W myśl doktryny, walor omawianych środków został uwydatniony m.in. 
w kan. 1720 KPK. W regulacji tej stwierdzono, że w procesie karnym przed 
wydaniem dekretu pozasądowego ordynariusz powinien „dokładnie rozwa-
żyć, z dwoma asesorami, wszystkie dowody i argumenty”17.

2. Wysłuchanie tych, których prawa mogą zostać naruszone

Z treści kan. 50 KPK wynika, iż kompetentna władza powinna również wy-
słuchać tych, których prawa mogą zostać naruszone. Wprowadzenie takiego 
wymogu do zapisu normatywnego jest słuszne, ponieważ wydanie dekretu 
może godzić w prawa osób trzecich18. Zasada ta jest koherentna z dyspozy-
cją kan. 38 KPK, zgodnie z którym akt administracyjny jest pozbawiony mocy 
w tym, co narusza prawa przez kogoś nabyte19. Remigiusz Sobański przez pra-
wa nabyte rozumiał „prawa subiektywne, ale nie te, które przysługują na mocy 
prawa obiektywnego (…), lecz te, które ktoś nabył dzięki dokonaniu czynności 
prawnej albo przez przedawnienie czy zasiedzenie”20.

Prawodawca w fazie formacyjnej nie wyklucza zatem interwencji zainte-
resowanego, bowiem jego informacje mogą wpłynąć na wydanie dekretu21. 

11 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 216.
12 Por. A. Interguglielmi, I decreti singolari…, dz. cyt., s. 225.
13 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 216.
14 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 200.
15 Por. K. Geringer, Prueba, w: Diccionario enciclopedico de Derecho Canónico, red. S. Haering, 

H. Schmitz, tłum. H. Berner, Barcelona 2008, s. 719.
16 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 200.
17 Tamże.
18 Por. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, dz. cyt., s. 240.
19 Por. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 386.
20 Por. R. Sobański, Komentarz do kan. 4 KPK, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Ko-

deksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 49.
21 Por. J.G. Saraceni, Decreto singular, w: Diccionario de Derecho Canónico, red. J. Otaduy,  
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Trafnie zauważył Eduardo Labandeira, że zanim osoba trzecia przedstawi swoje 
racje, musi najpierw poznać przyczynę, która może naruszyć jej interesy, lub też 
fakt, który wiązałby się z sankcją. W jego przekonaniu, tylko w ten sposób może 
być właściwie realizowane tak znaczące prawo, jakim jest prawo do obrony22.

W rozważaniach nad tym problemem nie można też pominąć faktu, że w trak-
cie prac kodyfikacyjnych w kan. 4 § 1 SCPA nie wykluczono możliwości skorzy-
stania z pomocy obrońców i biegłych, pod warunkiem że nie spowolniłoby to 
podjęcia decyzji. Zdaniem autorów, w obowiązującej regulacji celowo pominię-
to odniesienie do wszystkich zainteresowanych wydaniem dekretu, ograniczając 
tę kategorię jedynie do tych, których prawa miałyby zostać naruszone, ponieważ 
tym sposobem chciano uniknąć paraliżu w podejmowaniu decyzji23.

Jak już wiadomo, w zapisie kan. 50 KPK znalazło się zastrzeżenie: „o ile to 
możliwe” (quantum fieri potest). Oznacza to więc, że wymóg ten nie ma cha-
rakteru bezwzględnego. W doktrynie podkreśla się, iż klauzulę tę należy wiązać 
z zasadami wynikającymi z prawa naturalnego. Już bowiem w prawie rzymskim 
wypracowano paremię zawartą w Digestach, w myśl której „Nikt nie może zostać 
zobowiązany do rzeczy niemożliwych” (impossibilium nulla obligatio)24.

Odnosząc się do tej kwestii, Hubert Socha skonstatował, iż wypełnienie oma-
wianego warunku nie jest konieczne, jeśli jest to niemożliwe. Przykładowo, nie-
dostosowanie się do tych zasad mogłoby mieć miejsce, gdyby wspólnocie z tego 
powodu groziły poważne szkody, bądź też gdyby władza żądała od wiernego pod-
jęcia działań niemożliwych dla niego25.

Z drugiej strony, trzeba podkreślić, iż pomimo zastrzeżenia: „o ile to możliwe”, 
wypełnienie przez władzę kościelną drugiego wymogu ujętego w kan. 50 KPK 
z punktu widzenia prawa administracyjnego jest niezwykle istotne. Jego niezre-
alizowanie uprawnia bowiem osobę do wniesienia rekursu, zgodnie z zasadami 
określonymi w kan. 1732–1739 KPK26.

Według autorów Compendio de derecho administrativo canónico, do norma-
tywnego zapisu: „o ile to możliwe – wysłuchać tych, których prawa mogą być 
naruszone”, powinny być zastosowane różne reguły interpretacyjne. Mianowi-
cie, klauzula: „o ile to możliwe”, powinna być interpretowana w sposób ścisły, 
natomiast zwrot: „tych, których prawa mogą być naruszone”, należy interpreto-

A. Viana, J. Sedano, t. 2, Pamplona 2012, s. 992.
22 Por. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 387: „Prima che terzo compaia per esporre le proprie ra-

gioni, bisognerá rendergli noto quale sia la causa che può eventualmente ledere i suoi interessi o quale 
fatto possa legitimare l’imposizione della sanzione”.

23 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 200.
24 Por. D. 50, 17, 180.
25 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad 50, 5.
26 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto 

Canonico, Roma 2008, s. 215.

wać szeroko27. Podając przykład dotyczący pierwszej przesłanki, stwierdzili oni, 
iż taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku, gdyby nieznane było miej-
sce pobytu danej osoby, gdyby nie chciała ona rozmawiać z władzą bądź też prze- 
widywano by, iż zwłoka będzie godziła w dobro dusz28. Z kolei szeroka interpre-
tacja normatywnego zwrotu: „tych, których prawa mogą być naruszone”, wiąże 
się z tym, że władza powinna wysłuchać nie tylko tych, którzy są tytuliariuszami 
dekretu, ale także tych, którzy mogą w jakikolwiek sposób czuć się pokrzywdzeni 
wydaniem tego aktu (kan. 1737 KPK)29. 

3. Pominięcie wymogów ujętych w kan. 50 KPK

3.1. Założenia generalne
Zapis kan. 50 KPK nie spełnia warunków co do ustaw unieważniających 

i uniezdalniających określonych w kan. 10 KPK30. Odnosząc się do tego pro-
blemu, Winfried Aymans i Klaus Mörsdorf skonstatowali, iż zobowiązania 
władzy określone w kan. 50 KPK mają wyłącznie charakter moralny31. Należy 
dodać, iż podczas prac kodyfikacyjnych postulowano zapis, zgodnie z którym 
niewypełnienie tych wymogów powinno nie tylko łączyć się z niemożliwo-
ścią, ale powinno także mieć miejsce, gdy jest to zbyteczne (kan. 4 § SCPA).

Niemniej jednak, jak zauważają komentatorzy, pominięcie procedury, 
o której mowa w kan. 50 KPK, nie oznacza, że taki sposób podjęcia decyzji 
nie niesie za sobą żadnych konsekwencji32. Wskazują oni, iż w pierwszym rzę-
dzie takie zaniechanie lub też niepodjęcie koniecznych działań może spowo-
dować nieważność dekretu lub przynajmniej jego rozwiązalność, biorąc pod 
uwagę zasadę ujętą w kan. 126 KPK dotyczącą wpływu ignorancji lub błędu 
istotnego na podjęty akt prawny. Nie można również wykluczyć negatywnych 
następstw wynikających z braku informacji, jeśli prawo przewidywałoby ko-
nieczność ich pozyskania do ważności aktu33.
27 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 201: „El iniciso «en la medida de lo 

posible» exige ciertamente, una interpretación estricta (cfr. C. 18), ya que de, ser interpretando am-
pliamente, redundaría en una reducción de las garanzias jurídicas que la norma quiere establecer. 
Una interpretación estricta implica que, si autoridad decise legitimamente continua con el expedi-
ente sin haber dado audiencia a todos o a alguno de los affectados, ha de ser porque, en efecto, haya 
sido fisica o moralmente posible actuar de otro modo por ejemplo, porque se deconocia sin culpa 
la existencia o el interés de la persona en cuestion, o porque ésta se niega a hablar con la autoridad, 
o ésta ilocalizable; porque adopta una conducta deliberadamente dilatoria; porque se prevé pru-
dentamente – fundadamente – que la entervista sería perjudicial, o que comportaría una demora 
desproporcionadamente lesiva del bien de las almas o otras gravisimos inconvenietes etc.”.

28 Tamże.
29 Tamże, s. 201.
30 Tamże, s. 202.
31 Por. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, dz. cyt., s. 239.
32 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 201.
33 Tamże.
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Według założeń systemowych, mimo iż w tej sytuacji akt byłby nieważny, 
to jednak pomięcie tej procedury nie wyklucza możliwości wniesienia rekur-
su (kan. 1737, 1739 KPK). Zgodnie z kan. 1739 KPK, przełożony może odwo-
łać lub poprawić dekret34.

Należy dodać, że prawo specjalne lub prawo partykularne może skonkre-
tyzować zalecenia zawarte w kan. 50 KPK. Takie uszczegółowienie występuje 
w kan. 524, 547, 553 § 2 KPK35. W kan. 524 KPK odniesiono się do proble-
mu powierzenia wakującej parafii, stwierdzając: biskup, „aby urobić sobie sąd 
o zdatności kandydata, powinien wysłuchać zdania dziekana i przeprowadzić 
odpowiednie badania, zasięgnąć, jeśli jest potrzeba, opinii niektórych prezbi-
terów oraz wiernych świeckich”. Z kolei zapis kan. 547 KPK dotyczy mianowa-
nia wikariusza parafialnego. Postanowiono w nim, iż „Wikariusza parafialnego 
swobodnie mianuje biskup diecezjalny, po wysłuchaniu, jeśli uzna to za poży-
teczne, proboszcza lub proboszczów parafii, do których go ustanawia, a także 
dziekana z zachowaniem kan. 682 § 1”. Wreszcie w kan. 553 § 2 KPK czytamy: 
„Jeśli czego innego nie postanawia prawo partykularne, dziekana mianuje bi-
skup diecezjalny, po wysłuchaniu zgodnie ze swoim roztropnym osądem zda-
nia kapłanów pełniących posługę w danym dekanacie”36.

3.2. Kwestie szczegółowe. Podjęcie decyzji na podstawie  
 wypaczonych faktów
Nie można wykluczyć, iż władza kompetentna może podjąć decyzję, opie-

rając się na wypaczonym materiale. Może się zdarzyć, że dekret celowo zosta-
nie wydany z pomięciem faktów czy okoliczności, które faktycznie istnieją; 
może też zaistnieć sytuacja odwrotna, mianowicie akt może zostać wydany 
w oparciu o fakty, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W tym kontek-
ście rodzi się zatem pytanie: czy w tym wypadku wydany dekret jest ważny?

Rozważając ten problem, należy mówić o dwóch hipotezach, mianowi-
cie przypadku, gdy wypaczenie faktów wiąże się z nadużyciem władzy, oraz 
przypadku, gdy wypaczenie faktów wiąże się z naruszeniem prawa37. Mając 
na uwadze konstrukcję kan. 50 KPK, należy podkreślić, iż przytoczone sytu-
acje nie wpłynęłyby na nieważność wydanego aktu. Dekret jest bowiem aktem 
władzy kościelnej. Jeżeli jednak na skutek podjętej decyzji powstałyby krzyw-
dy, autor dekretu byłby zobowiązany do ich naprawienia (kan. 128 KPK).

34 Tamże, s. 202; J. Miras, Comentario al can. 50 CIC, w: Comentario exegético al Código de De-
recho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, Pamplona 1996, s. 562.

35 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad 50, 8.
36 Tamże.
37 Por. P.M. Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nul-

lita ed irregolarità, Padova 2003, s. 181.

Pedro Lombardía poddał zapis kan. 50 KPK ostrej krytyce. Twierdził, iż 
jest on nieprecyzyjny i faworyzujący sprawującego władzę; nie chroni w do-
statecznym stopniu adresata dekretu. Wobec tego postulował, aby doktry-
na i jurysprudencja wypracowały pryncypia procesu formacyjnego dekretu38. 
Trafnie zauważyli autorzy Compendio de derecho administrativo canónico, że 
taka konstrukcja kan. 50 KPK grozi niebezpieczeństwem pominięcia wymo-
gów określonych w tej regulacji przez władzę wydającą dekret39.

Zakończenie

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż prawodawca w kan. 50 KPK stoi 
z jednej strony na straży poprawnego sprawowania władzy administracyjnej, 
z drugiej chroni dobro adresatów aktu40. Kanoniści uważają, iż racją zasadniczą 
wprowadzenia tej normy jest roztropność41. Poruszając ten problem, Julio Gar-
cía Martín poszedł jeszcze dalej. Pisze on, iż roztropność zakłada się u każde-
go autorytetu sprawującego władzę rządzenia. Rozwijając ten wątek, wskazuje 
na głębsze racje, takie jak administrowanie sprawiedliwością czy też aplikację 
ustaw przez wladzę wykonawczą42. Na marginesie należy dodać, iż przytoczone 
powody ujęto w kan. 6 § 1 SCPA43.

Według Luigiego Chiappetty, takie ujęcie jest w pełni zasadne. Autorytet bo-
wiem wyposażony we władzę wykonawczą w kanonicznym porządku prawnym 
posiada szeroką zdolność dyskrecjonalną do podejmowania decyzji. Dlatego też 
sprawowanie władzy wymaga dużej odpowiedzialności i roztropności44. 

Niektórzy komentatorzy dopatrują się pewnej analogii pomiędzy rozwiąza-
niem występującym w kan. 50 i kan. 127 KPK. W obu regulacjach prawodaw-
ca domaga się bowiem odbycia konsultacji. Akty te są aktami przełożonych45. 

38 Por. P. Lombardía, Commento al can. 50 CIC, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi comple-
mentari, red. J. Arrieta, Roma 2007, s. 103.

39 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio…, dz. cyt., s. 200.
40 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 215.
41 Por. tamże, s. 215; J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 215.
42 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 215.
43 Kanon ten miał następujące brzmienie: „Qui decretum feratur, id prae oculis hebeat et inten-

dat, quod animarum saluti et publico bono maxime conducere videatur, servata quidem lege 
generali et particulari, iustitia, canonica aequitate”.

44 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico – pastorale, Roma 1996, 
s. 100.

45 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 387. Szerzej na temat interpretacji kan. 
127 KPK zob. G. Dzierżon, Założenia generalne dotyczące aktu przełożonego kościelnego wy-
magającego współudziału organów partycypacji (kan. 127 § 1 KPK), „Studia Redemptorystow-
skie” 11 (2013), s. 371–381; tenże, Zasady funkcjonowania aktu przełożonego wymagającego 
współudziału konsultacyjnego pojedynczych osób (kan. 127 § 2 KPK), „Prawo Kanoniczne” 56 
(2013), nr 4, s. 3–13.
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Należy jednak zwrócić uwagę, iż porównanie to nie jest do końca adekwatne. 
W kan. 127 § 1 KPK występuje przecież hipoteza, w której naruszenie zasady 
związanej z uzyskaniem zgody organu konsultacyjnego skutkuje nieważno-
ścią aktu. Ostatnie zdanie tej regulacji ma bowiem charakter ustawy unieważ-
niającej (kan. 10 KPK).

Summary

The formative phase of singular decrees (can. 50 CIC)  
in the canonical legal order

The author of the presented article carried out a thorough analysis of can. 
50 CL which concerns the formative phase of singular decrees. The main  
focus of his attention were two issues: the question of the necessity to seek out 
information and proofs and the problem of hearing those whose rights can be 
injured. Moreover, the author deliberated on particular questions concern-
ing the act of deciding on the basis on distorted proofs. Taking into consid-
eration the contents of can. 50 CL he proved that disregarding the conditions 
codified in this norm does not result in the invalidity of an issued decree since 
the obligations of the power determined in can. 50 CL are of a moral nature.  
The author believes that such an exception to the rule would only take place 
if following a specific procedure before issuing a decree would be a factor de-
termining the legality of the act.

Ks. Ginter Dzierżon – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Teorii Pra-
wa i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego UKSW w Warszawie. Autor ponad 200 opracowań z zakresu prawa 
małżeńskiego, norm ogólnych prawa kanonicznego, teorii prawa oraz źró-
deł prawa powszechnego, w tym sześciu książek: Niezdolność konsensualna 
do zawarcia małżeństwa kanonicznego (z W. Góralskim, Warszawa 2001), 
Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna (War-
szawa 2002), Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu  
(z W. Góralskim, Warszawa 2004), Ewolucja doktryny oraz dyscypliny do-
tyczących przeszkody „różności religii” w kanonicznym porządku prawnym 
(Warszawa 2008), Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komen-
tarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kra-
ków 2012), (red.) Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech religiach 
niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm) (Kraków 2014). 
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Strój duchownych diecezjalnych 

w ustawodawstwie partykularnym 
archidiecezji poznańskiej 

w latach 1867–2008
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 poznańska, historia prawa kanonicznego
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 history of canon law
Schlüsselwörter: Soutane, geistliches Gewand, insbesondere Recht,  
 Erzdiözese von Poznan, Rechtsgeschichte

Strój duchowny ma za zadanie nie tylko odróżnić osoby duchowne od 
świeckich, ale jest wymownym znakiem obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym. Niestety, wydaje się, że w praktyce życia codziennego zaczyna on 
wychodzić z użycia jako przejaw zbytniego konserwatyzmu czy przesadnego 
oddzielania się od świata. Proces ten można również obserwować na gruncie 
regulacji kanonicznych, które w ciągu ostatnich 150 lat ewoluowały od rygo-
rystycznych przepisów domagających się noszenia stroju duchownego do sta-
nowiska coraz bardziej laksystycznego.

 Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku (dalej: KPK) na temat stroju du-
chownego wypowiada się niezwykle lapidarnie. Wskazuje jedynie w kan. 284, 
że duchowni powinni nosić „strój kościelny” (habitus ecclesiasticus), „odpo-
wiedni” (decentem) dla osób swojego stanu, a ponadto zgodny z normami 
wydanymi przez poszczególne konferencje biskupów i miejscowymi zwycza-
jami. Zatem decydujący wpływ na to, jak w danym regionie wygląda ów strój, 
ma partykularny prawodawca. Dlatego też warto prześledzić ewolucję jego 
stanowiska w ciągu ostatnich 150 lat na przykładzie archidiecezji poznańskiej, 
najstarszej w Polsce kościelnej jednostki administracyjnej. 

W niniejszym artykule, po zarysowaniu historii rozwoju stroju duchowne-
go w Kościele katolickim, zostaną poddane analizie normy prawne o charak-
terze powszechnym, a następnie poszczególne regulacje partykularne. Jako 
cezury czasowe przyjęto rok 1867, w którym wydano pierwsze współczesne 
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przepisy dotyczące stroju duchownego dla archidiecezji poznańskiej, oraz rok 
2008, w którym zostały promulgowane najnowsze regulacje w tym względzie.

1. Zarys rozwoju stroju duchownego w Kościele

Historycy Kościoła i liturgii są zgodni1, że do IV wieku strój duchownych 
poza sprawowaną przez nich liturgią niczym się nie różnił od strojów świec-
kich. Pierwsze zarządzenia, które zmieniają ów stan rzeczy, pochodzą z V 
wieku i są związane z trwającą wówczas wędrówką ludów. Jak wskazuje An-
toni Nowowiejski2, Germanie wprowadzili strój krótki, natomiast duchow-
ni pozostali przy szatach senatorów okresu klasycznego, które przypominały 
rzymską tunikę i sięgały aż do kostek (usque ad talos), stąd w średniowieczu 
nazywano je tunica talaris. Mariusz Konieczny dodaje3, iż wykształciły się 
wówczas dwa rodzaje stroju duchownego: spadający od szyi do dołu w formie 
obfitych fałd, z szerokimi rękawami, przepasywany sznurkiem (cingulum), 
oraz przylegający do ciała, z wąskimi rękawami, rozszerzający się ku dołowi, 
który zapinano rzędem guzików.

Kwestią stroju zaczęły się również interesować lokalne synody. Synod 
w Agde z 506 roku wskazywał (wbrew pojawiającym się w Kościele ten-
dencjom), że właściwym dla duchownego strojem jest vestis togata, któ-
rą utożsamiano z obywatelską suknią rzymską. Trzy wieki później synod 
w Metzu (888), tym razem w formie bardzo jednoznacznej, zakazywał du-
chownym noszenia broni i szat świeckich, jak również (co było istotnym 
novum) zabraniał świeckim używania stroju wyróżniającego kapłana4.

Sprawa stroju duchownego została także poruszona na soborach. Po 
raz pierwszy podczas Soboru Laterańskiego II (1139), który podkreślał, że 
biskupi i duchowni powinni podobać się Bogu i ludziom także pod wzglę-
dem wyglądu zewnętrznego, stąd nie mogą obrażać przepychem, krojem 
– a dosłowniej „rozcięciem” (scissura), barwnością szat (colore vestium) 
ani uczesaniem (kanon IV)5. Kolejne średniowieczne synody (m.in. w Awi-

1 Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, Warszawa 1902, t. II, s. 112; M. Ko-
nieczny, Sutanna, w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wilk, Lublin 2013, k. 1233.

2 Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 112.
3 Por. M. Konieczny, Sutanna, dz. cyt., k. 1233.
4 Por. tamże.
5 Tekst i tłumaczenie por.: Dokumenty soborów powszechnych, oprac. A. Baron, H. Pietras,  

t. II, Kraków 2003, s. 143–145. A. Nowowiejski (Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., 
s. 114), a za nim M. Konieczny (por. Sutanna, dz. cyt., k. 1234) podają, że w czasie tego sobo-
ru papież Innocenty II ogłosił kanony, zgodnie z którymi ubiór duchownych miał być zupełnie 
zamknięty, ani za długi, ani za krótki, ponadto nie mógł być ani zielony, ani czerwony. Jednak 
wydaje się, że autorzy pomylili owe regulacje z Dekretem IX Soboru w Vienne (1311–1312), 
który zakazywał publicznego noszenia strojów kolorowych i rozciętych (virgata vel partita ve-

nionie w 1209 roku czy w Paryżu w 1428 roku) wykluczały ze strojów du-
chownych jaskrawe kolory oraz drogie materiały (np. jedwab), a w końcu 
ustaliły, iż w przypadku duchowieństwa diecezjalnego jedynym dopusz-
czalnym kolorem jest czarny lub fioletowy (synod w Sabinie z 1494 roku)6.

Podobne regulacje wprowadzano również na terenie ówczesnej me-
tropolii gnieźnieńskiej. Synod w Sieradzu z 1223 roku zobowiązywał stan 
duchowny do noszenia odpowiedniego stroju – ani za długiego, ani za 
krótkiego, w stonowanych kolorach7. Podobne regulacje wprowadzano 
jeszcze w następnych wiekach, co wskazuje, iż kapłani nie stosowali się do 
nich dokładnie8. Z czasem regulacje te stawały się coraz bardziej jedno-
znaczne, a dla ich egzekwowania dodawano czasem sankcje (o czym wspo-
minał synod w Łęczycy z 1547 roku, który nakazywał biskupom upominać 
kler, by nosił strój duchowny i prowadził godne życie9).

Tendencja do karania tych, którzy mimo przynależności do sta-
nu duchownego nosili szaty świeckie, ujawniła się z całą mocą wraz 
z kontrreformacją. Stosowne sankcje przewidywał już Sobór Trydencki 
(1545–1563), który podczas sesji 14. w 1551 roku w kanonie VI Decre-
tum de reformatione stanowił, że duchowni wyświęceni lub posiadają-
cy beneficja, a nie noszący odpowiedniego dla ich stanu stroju (decenti 
sui ordinis veste non utuntur) podlegają karze10. Potwierdzili to papieże: 
Pius V w breve z 1567 roku i Sykstus V w bulli Pastoralis nostra sollici-
tudo z 1589 roku, którzy nakazywali noszenie sukni kleryckiej sięgającej 
kostek (vestis talaris), a duchownych noszących strój świecki pozbawiali 
przywilejów i godności11. 

Krój znany współcześnie sutanna przyjęła w XVII wieku, tzn. była to 
długa suknia z wąskimi rękawami, zapinana z przodu rzędem małych gu-
zików, ze stojącym kołnierzem, spod którego miał wystawać biały koł-
nierzyk (koloratka)12. Jednak nie oznaczało to, iż w całym Kościele przyjęto 

ste publice utetur), zbyt krótkich płaszczy, a także wzorzystego, czerwonego i zielonego obuwia 
(caligis scacatis, rubeis aut viridibus publice non utantur) i groził sankcją zawieszenia w pra-
wie korzystania z beneficjum na okres sześciu miesięcy (por. Dokumenty soborów powszech-
nych, dz. cyt., s. 544–547).

6 Por. M. Konieczny, Sutanna, dz. cyt., k. 1234.
7 Por. W. Jemielity, Strój duchownych w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1997, nr 1–2, 

s. 219.
8 A. Nowowiejski podaje, iż w średniowieczu problemem był zbyt bogaty krój stroju duchow-

nego, a od XVII wieku zbyt drogi materiał, z którego wyrabiano sutanny; por. tenże, Wykład 
liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 113–114.

9 Por. W. Jemielity, Strój duchownych w Królestwie Polskim, dz. cyt., s. 220.
10 Tekst i tłumaczenie por.: Dokumenty soborów powszechnych, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. IV, 

Kraków 2004, s. 520–521.
11 Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 114.
12 Por. W. Konieczny, Sutanna, dz. cyt., k. 1234.
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jednolity strój, gdyż niemal w każdym kraju zachodziły pewne, stosunkowo 
niewielkie, różnice13.

Uzupełnieniem ubioru kapłańskiego, oprócz wspomnianej koloratki (któ-
rej kształt również wielokrotnie ewoluował), był pas (nazywany cingulum lub 
ligamen). Umożliwiał on utrzymywanie całości i łatwiejsze ułożenie fałdów na 
sutannie. Jak podaje Antoni Nowowiejski, w XVI wieku ustalił się kolor czar-
ny dla pasów duchownych nieposiadających żadnych godności14. 

2. Regulacje prawa powszechnego

Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku (dalej: CIC), kontynuując tra-
dycję prawną w tym względzie, na temat stroju duchownego wypowiadał się 
niezwykle oszczędnie. W kan. 136 § 1 CIC wskazywał jedynie, że każdy du-
chowny jest zobowiązany do noszenia godnego stroju kościelnego (decentem 
habitum ecclesiasticium) według prawnie uznanych zwyczajów miejscowych 
i rozporządzeń ordynariusza miejsca15. Jak wskazuje Franciszek Bączkowicz16, 
to prawo obowiązywało wszędzie, nie wyłączając czasu wakacji letnich, i do-
tyczyło także kapelanów wojskowych, o ile nie obligowały ich do czegoś inne-
go spełniane obowiązki lub nakazy ustaw świeckich.

CIC przewidywał również sankcje wobec tych, którzy unikali noszenia 
przepisanego prawem stroju. Wobec duchownych posiadających jedynie niż-
sze święcenia, którzy z własnej woli zdjęli strój duchowny, a upomniani przez 
ordynariusza nie poprawili się w ciągu miesiąca, przewidziano uratę przyna-
leżności do stanu duchownego (por. kan. 136 § 3 CIC). Wobec duchownych 
wyższych święceń w podobnych okolicznościach przewidywano karę suspen-
sy, zgodnie z kan. 2379 CIC, a ich beneficjum lub urząd uznawano za wakują-
ce wskutek milczącego zrzeczenia się (por. kan. 188, nr 7 CIC).

Stroju duchownych dotyczył również kan. 811 § 1 CIC, który stanowił, 
że podczas sprawowania funkcji liturgicznych kapłani powinni być ubrani 
w szatę sięgającą kostek (ad talos pertingat), co zdaniem komentatorów jed-
noznacznie oznaczało obowiązek noszenia sutanny i dopiero na nią nakłada-
nia stroju liturgicznego17.

13 Szerzej na ten temat: A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt.,  
s. 115–117.

14 Por. tamże, s. 118.
15 Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych od III Synodu Plenarnego w Baltimore obowiązywał  

czarny płaszcz sięgający do kolan, z rzymskim kołnierzykiem; por. Ch. Augustine, A Commentary 
on the New Code of Canon Law, t. II, St. Louis 1918, s. 84–85. Strój obowiązujący w Polsce 
omówiono w dalszej części artykułu.

16 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, t. III, Opole 1957, s. 325.
17 Por. tamże, a także: A. Vermeersch, Komentarz do kan. 811 CIC, w: A. Vermeersch, J. Creusen, 

KPK zawiera analogiczną regulację dotyczącą omawianego zagadnienia 
w kan. 284. Podstawowa różnica polega na tym, że organem uprawnionym 
do wydawania przepisów partykularnych jest obecnie konferencja episkopa-
tu, a nie ordynariusz miejsca. Utrzymana została również obowiązująca przez 
wieki zasada, że nie wprowadza się jednolitego stroju dla całego Kościoła. Ów 
kanon został przypomniany i doprecyzowany w art. 66 Dyrektorium o posłu-
dze i życiu kapłanów z 1994 roku, wydanym przez Kongregację ds. Ducho-
wieństwa18. Wskazano w nim, że jeżeli strojem duchownym nie jest sutanna, 
to i tak noszony strój ma się odróżniać od stroju używanego przez świeckich 
(choć ustalenie formy i koloru pozostawiono konferencjom episkopatów). 
Zobowiązano również biskupów diecezjalnych, by na terenach im podległych 
przynaglali do stosowania przepisów i odrzucania praktyk sprzecznych z obo-
wiązkiem noszenia stroju duchownego19. Jak wskazuje Józef Krukowski20, 
według zwyczaju przyjętego w Polsce strojem duchownym jest strój długi  
(sutanna) albo tzw. stój krótki, czyli ciemne spodnie i marynarka oraz ciemna 
koszula z rzymską koloratką21.

Mimo jednoznacznego nakazu używania stroju wyróżniającego duchow-
nego spośród świeckich praktyka często odbiegała od przepisów, co skłoniło 
nie tylko do poruszenia tej sprawy we wspomnianych dyrektoriach, ale rów-
nież do wypowiedzi papieża Jana Pawła II. W liście do papieskiego wikariu-
sza diecezji rzymskiej z 1982 roku wskazywał on, że powody skłaniające do 
porzucenia wyróżniającego stroju wydają się bardziej wynikać ze względów 
ludzkich niż kościelnych i podawał liczne powody za utrzymaniem tradycyj-
nej praktyki w tym względzie22.

W odniesieniu zaś do stroju duchownych w czasie sprawowania funkcji  
liturgicznych kan. 929 KPK (będący odpowiednikiem kan. 811 § 1 CIC) wska-
zuje jedynie, że przy sprawowaniu i udzielaniu Eucharystii kapłani i diakoni 
powinni być ubrani w szaty liturgiczne zgodne z rubrykami. Zatem na gruncie 
KPK nie można wnioskować o istnieniu wynikającego z prawa powszechne-

Epitome Iuris Canonici sum commentariis, t. II, Brugis–Bruxellis 1940, s. 51–52. 
18 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1994.
19 Obecnie obowiązujące Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów w art. 61 dobitnie wskazuje, 

że praktyki przeciwne obowiązkowi noszenia stroju duchownego powinny zostać „absolutnie 
wyeliminowane przez kompetentną władzę”, a sutanna nie tylko pozwala odróżnić kapłanów 
od świeckich, ale samym kapłanom przypomina o ich misji i służy zachowaniu ubóstwa i czy-
stości; por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, Kra-
ków 2013, s. 94–96.

20 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 284 Kodeksu, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 108.

21 Należy jednak podkreślić, że w każdej diecezji pojawiają się pewne odmienności, o czym bę-
dzie mowa niżej w odniesieniu do archidiecezji poznańskiej.

22 Por. D.L. Barr, Komentarz do kan. 284 Kodeksu, w: New Commentary on the Code of Canon 
Law, red. J.P. Beal, J.A. Corriden, T.J. Green, New York–Mahwah 2000, s. 372–373. 
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go obowiązku ubierania sutanny w czasie sprawowania liturgii, co było jedno-
znaczne na podstawie CIC. 

3. Regulacje prawa partykularnego

Najstarszą współczesną regulacją dotyczącą omawianego zagadnienia był 
dekret piątej kongregacji księży dziekanów z 28 sierpnia 1867 roku De Tonsura 
et Vestibus Clericorum23. Jak podaje Józef Nowacki24, owe kongregacje wprowa-
dził dla archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej abp Mieczysław Ledóchow-
ski w miejsce synodów diecezjalnych, zwołując po raz pierwszy w 1866 roku do 
Gniezna wszystkich dziekanów. W dekrecie wskazywał, że takie zgromadzenia 
będą się odbywały co roku w ostatnią środę sierpnia na przemian w Poznaniu 
i Gnieźnie. Wydane na nich przez arcybiskupa dekrety miały mieć moc pra-
wa diecezjalnego. Z powodu różnych przeszkód (m.in. kulturkampfu) do 1926 
roku odbyło się zaledwie 25 zjazdów. Wskazana cezura jest o tyle istotna, że 
od 1927 roku, choć kongregacje odbywały się zasadniczo co roku, zaprzestano 
na nich wydawania regulacji prawa diecezjalnego25. We wspomnianym dekre-
cie stwierdzono, że wszyscy wyświęceni duchowni powinni nosić tonsurę i strój 
duchowny zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i dyspozycjami daw-
nych synodów prowincjalnych. W punkcie drugim zakazano rektorom kościo-
łów dopuszczania do celebrowania Mszy św. tych kapłanów, którzy nie będą 
posłuszni wskazanej normie (huic mandato non obtemperaverit), a od tych, któ-
rzy z uzasadnionych powodów nie mogli nosić tonsury, wymagano uzyskania 
dyspensy (licentia). W końcu wskazano, że w regionibus nostris obowiązuje su-
tanna koloru czarnego (vestis talaris nigris coloris) wraz z kołnierzykiem ko-
ścielnym, czyli koloratką (collare ecclesiasticum) oraz obuwie do wysokości uda 
(nazywane popularnie „kanonami”). Jednak poza kościołem i urzędem para-
fialnym zezwalano (permittitur) na ciemny ubiór krótki (vestis nigrae brevio-
ris), tam gdzie noszenie sutanny było nader niewygodne (nimis incommoda). 
Zatem wskazywano na prymat tzw. stroju długiego, choć w wyjątkowych sy-
tuacjach dopuszczano jego zastąpienie, co było zgodne z powszechną praktyką 
Kościoła w Europie26. O tym, że regulacja ta nie znajdowała pełnego posłuchu, 
może świadczyć fakt, że kongregacje musiały jeszcze kilkukrotnie przypominać 

23 Por. Decreta nec non mandata et instructiones Congregationum Decanorum pro Archidioecesibus 
Gnesnensi et Posnaniensi 1866–1912, oprac. C. Meissner, Posnaniae 1917, s. 10 (tłum. własne).

24 J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 284.
25 Por. tamże.
26 A. Nowowiejski wspomina, że na Soborze Watykańskim I zastanawiano się nad potrzebą 

wprowadzenia sutann w całym Kościele, lecz w końcu pozostawiono ową kwestię do 
rozstrzygnięcia lokalnego; por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., 
s. 116–117.

o obowiązku noszenia sutanny, ponieważ niektórzy kapłani (nonnullos sacerdo-
tes) w miejscach publicznych ośmielali się (audere) pokazywać w stroju świec-
kim, co powodowało wielkie zgorszenie (gravi scandalo) wśród wiernych27. 

Mimo upływu czasu problem unikania stroju duchownego wciąż się poja-
wiał także w Kościele powszechnym. Dlatego Święta Kongregacja Soboru wy-
dała dekret w sprawie stroju księży, który wraz z normami partykularnymi kard. 
Augusta Hlonda został opublikowany w „Miesięczniku Kościelnym” w 1931 
roku28. Dokument Świętej Kongregacji Soboru po przywołaniu kan. 136 § 1 CIC 
wskazywał, iż wciąż nie brak kapłanów lekceważących swoją godność przez 
noszenie odzieży „zupełnie świeckiej”, co powoduje brak szacunku ze strony 
wiernych. W związku z powyższym nakazano, aby oprócz tonsury wszyscy du-
chowni nosili publicznie (także w okresie wakacyjnym) odpowiednią sutannę, 
zgodnie z prawowitym zwyczajem i przepisami wydanymi przez ordynariusza. 
Ponadto zabraniano dopuszczania do sprawowania Mszy św. tych, którzy nie 
byliby ubrani w szatę duchowną pod groźbą sankcji29.

W związku z powyższym kard. August Hlond w Rozporządzeniu o stro-
ju księży z 20 grudnia 1931 roku postanawiał, że niezależnie od miejsca prze-
bywania (w archidiecezji i poza nią, także w miejscowościach kuracyjnych) 
konieczne jest używanie stroju kapłańskiego w domu i podróży. Następnie 
wskazywał, że strojem duchownym jest sutanna, a jedynie na mocy zwyczaju 
partykularnego dopuszcza się ubranie surdutowe czarnego koloru. W punk-
cie trzecim tego rozporządzenia nakazano („bezwzględnie i jedynie”) ubierać 
sutannę w czasie wszelkich czynności liturgicznych i „występów urzędowych”. 
Natomiast w życiu prywatnym, szczególnie w podróży, można było oprócz 
sutanny używać także „ubrania surdutowego”, ale zawsze z „klerykalnym koł-
nierzykiem” i czarnym kapeluszem. Rozporządzenie to dokonywało rów-
nież zmiany w odniesieniu do obuwia – zrezygnowano z obowiązku noszenia 
wspomnianych wcześniej długich butów („kanonów”), ale w przypadku obu-
wia niskiego bez cholewek wymagano czarnych pończoch. W ostatnim punk-
cie podkreślono również bezwarunkowy obowiązek noszenia tonsury, jako 
zaszczytnego, zewnętrznego znamienia kapłana30. Regulacja kard. Augusta 
Hlonda była najbardziej jednoznaczna z dotychczasowych, wskazywała wy-
raźnie na prymat sutanny jako stroju zwyczajnego, traktując surdut jedynie 
jako dopuszczalny, i to w dość ograniczonym zakresie.
27 Por. m.in. Dekret nr 10 De deferendo habitu clericali IX kongregacji dziekanów z 1894 r. (por. 

Decreta nec non mandata, oprac. C. Meissner, dz. cyt., s. 71–72) czy Dekret abpa Edmunda 
Dalbora z 2.05.1916 r. nr 1354/16 (por. Decreta nec non mandata, dz. cyt., s. 137).

28 Por. „Miesięcznik Kościelny” 1931, nr 12, s. 214–215.
29 Już z tego stwierdzenia jasno wynika, że Święta Kongregacja Soboru jedynie powtarzała i przy-

pominała wcześniej obowiązujące normy prawne.
30 L.dz. 6013/31; por. „Miesięcznik Kościelny” 1931, nr 12, s. 215.
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Kard. August Hlond rok później uregulował również status dziekanów31. 
W § 11 rozporządzenia z 1932 roku wskazywał, iż strojem urzędowym dzie-
kana jest sutanna w kolorze czarnym z „podwójnymi wpuszczanemi rę-
kawkami”, pelerynka kanonicka czarnego koloru i czarny pas ze „złotemi 
frendzlami”32. Niemal identyczną regulację (uwspółcześniono jedynie pisow-
nię) zawierało także rozporządzenie abpa Walentego Dymka z 4 grudnia 1946 
roku33. Co ciekawe, regulacja ta, choć dziś wydaje się zupełnie martwa, mimo 
upływu ponad 90 lat z niewielkimi zmianami obowiązuje nadal, gdyż powta-
rzały ją kolejne regulacje prawa partykularnego, o czym będzie jeszcze mowa. 

Także w okresie powojennym pojawiły się regulacje dotyczące omawiane-
go zagadnienia. Było to związane z rozporządzeniem uchwalonym przez pol-
skich biskupów 12 lutego 1958 roku, które 11 kwietnia tegoż roku ówczesny 
rządca archidiecezji poznańskiej abp Antoni Baraniak ogłosił jako obowiązu-
jące w prawie partykularnym34, przypominając jednocześnie regulacje Świętej 
Kongregacji Soboru z 1931 roku. 

W rozporządzeniu biskupi wskazali, że słuszne wymagania Kościoła odnoś- 
nie do noszenia stroju duchownego i tonsury były „dość ściśle” przestrzegane 
przez polskie duchowieństwo aż do lat 50., kiedy nastąpiło pewne rozluźnie-
nie. Podkreślono, że zamiana stroju kapłańskiego na ubranie świeckie sprze-
ciwia się przepisom kościelnym, jak również powoduje niebezpieczeństwo 
dla życia wewnętrznego oraz zdziwienie i zgorszenie wśród wiernych. Bisku-
pi wskazali ponadto, iż strój świecki nie jest usprawiedliwiony żadną potrzebą 
ani koniecznością, gdyż nie ma zagrożenia związanego z noszeniem sutanny, 
a nawet jeśli z tego powodu spotkałaby kogoś przykrość, to należało ją chętnie 
przyjąć (chociaż wyraźnie podkreślono, że „przykrości takie nie mają u nas 
wcale miejsca”). Po raz kolejny przypomniano o obowiązku noszenia stroju 
zgodnego z przepisami prawa kanonicznego i zarządzeniami prawa diecezjal-
nego zarówno w parafii, jak i w domu i poza nim. Ponownie też zabroniono 
dopuszczać do sprawowania Mszy św. lub innych czynności liturgicznych tych 
kapłanów, którzy nie byliby ubrani w sutannę, doprecyzowując, iż regulacją 
tą objęci są również kapelani wojskowi, a także przebywający na wakacjach, 
w miejscach wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Novum było nałożenie na 
księży dziekanów i proboszczów miejscowości wypoczynkowych obowiązku 
informowania właściwej kurii diecezjalnej o przypadkach nienoszenia stroju 
duchownego. Powtórzono również sankcje ustalone w 1931 roku, czyli upo-

31 Por. Zbiór ustaw Archidiecezyj gnieźnieńskiej i poznańskiej, oprac. S. Bross, t. I, Poznań 1934, 
s. 158–159.

32 Zachowano pisownię oryginalną.
33 Por. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1947, nr 1–2, s. 5.
34 Por. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1958, nr 4–5, s. 201–202.

mnienie, a w razie jego bezskuteczności suspensa i pozbawienie urzędu lub 
beneficjum. Podobnym obowiązkiem i sankcjami zostało objęte również no-
szenie tonsury.

Również 11 kwietnia 1958 roku abp Antoni Baraniak wydał Rozporzą-
dzenie w sprawie urlopów i przebywania duchowieństwa w miejscowościach 
kuracyjnych i wypoczynkowych35, w którym w punkcie ósmym wskazał na 
obowiązek przestrzegania regulacji dotyczących stałego noszenia stroju du-
chownego.

Regulacje podobnej treści zawierały Statuty Archidiecezjalnego Synodu 
Poznańskiego z 1968 roku, które w statucie 1146 odwoływały się do regulacji 
ogólnopolskiej zamieszczonej w aneksie, ale w życiu prywatnym dopuszcza-
ły używanie obok sutanny ciemnego ubrania w połączeniu z koloratką36. Nie-
zmienna pozostała za to regulacja dotycząca stroju dziekana37.

Ową regulacją ogólnopolską było Przypomnienie w sprawie stroju kapłań-
skiego38, które wydał kard. Stefan Wyszyński 15 czerwca 1967 roku. Prymas 
wskazał, że powodem ponownego rozpatrzenia sprawy ubioru duchownych 
jest konieczność stosowania bardziej współczesnych metod duszpasterstwa, 
a także samowola w tym względzie ze strony duchowieństwa diecezjalne-
go i zakonnego. Po odrzuceniu argumentów przeciwnych noszeniu sutanny 
przypomniał, iż jest ona „ubiorem zasadniczym duchowieństwa polskiego”, 
a także jest bezwzględnie konieczna podczas wszelkich funkcji liturgicznych, 
w nauczaniu religii w punktach katechetycznych, w kancelarii parafialnej 
i zawsze, kiedy kapłan występuje w charakterze urzędowym. Zatem utrzy-
many został dotychczasowy stan prawny. Jedynym ustępstwem było zezwo-
lenie na użycie stroju świeckiego w czasie górskich wycieczek turystycznych 
i zabiegów kuracyjnych, lecz były to wyjątkowe sytuacje, które uprawniały do 
porzucenia stroju duchownego, gdyż w pozostałych przypadkach było to jed-
noznacznie zabronione. 

Po raz ostatni w XX wieku o stroju duchownym wypowiedział się abp Ju-
liusz Paetz w dekrecie z 31 października 2000 roku zatytułowanym Przypo-
mnienie w sprawie stroju kapłańskiego39. Odwołał się w nim do Dyrektorium 
o posłudze i życiu kapłanów wydanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa 
w 1994 roku, cytując nr 66, który mówił o konieczności bycia rozpoznawal-
nym nie tylko przez postawę, ale również przez ubiór, by każdy człowiek mógł 
dostrzec tożsamość prezbitera oraz jego przynależność do Boga i Kościoła. 

35 Por. tamże, s. 204–205.
36 Por. Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego 1968, Poznań 1972, s. 317.
37 Por. tamże, s. 275, statut 982.
38 Por. tamże, s. 406–407.
39 L.dz. 8148/2000; por. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 2000, nr 11, s. 13–14.
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W związku z powyższym arcybiskup przypomniał, iż sutanna jest dla ducho-
wieństwa diecezjalnego strojem obowiązującym w czasie każdej funkcji liturgicz-
nej. Ponadto obowiązek ubierania jej dotyczył również zajęć katechetycznych 
i spotkań duszpasterskich, o ile były prowadzone przy parafii. Dalej jedynie za-
lecał ów strój podczas urzędowania w kancelarii parafialnej, natomiast podczas 
katechezy szkolnej nie był on już konieczny, jednak z zastrzeżeniem, iż w razie 
nieużywania sutanny obowiązuje koloratka i ciemny garnitur. W ostatnim punk-
cie dekretu wskazywał, iż poza sytuacjami zupełnie wyjątkowymi i tymi, które 
wymagają ubrania sutanny, obowiązuje tzw. strój krótki (koloratka i ciemny gar-
nitur). Dekret abpa Juliusza Paetza nie tylko posługiwał się już wyraźnie innym 
językiem niż poprzednie regulacje – mniej nakazującym, a bardziej perswazyj-
nym, ale wydaje się również, że dokonało się w nim usankcjonowanie powszech-
nej praktyki, która przyznała pierwszeństwo tzw. strojowi krótkiemu, rezerwując 
sutannę niemal wyłącznie do czynności liturgicznych, gdyż nawet w kancelarii 
parafialnej nie była ona obowiązująca. Tym samym wycofano się z wieloletnich 
starań o przyznanie pierwszeństwa „sukni duchownej”, a co więcej, praktycznie 
zrezygnowano z wyraźnego zakazu używania ubioru świeckiego, co podkreśla-
ły niemal wszystkie regulacje prawa powszechnego i partykularnego od IX wieku. 

Ostatnią z omawianych regulacji prawa partykularnego są Statuty Synodu 
Archidiecezji Poznańskiej, który odbył się w latach 2004–200840. W statucie 30. 
nawiązano do tradycyjnego stwierdzenia, że prezbiter powinien być rozpozna-
walny nie tylko przez swoją postawę, ale również przez strój będący dla świa-
ta znakiem obecności Kościoła41. Natomiast w § 2 wskazano, iż zwyczajnym 
strojem kapłańskim jest sutanna, która winna być używana w czasie pełnienia 
czynności duszpastersko-liturgicznych, a w pozostałych sytuacjach można uży-
wać tzw. stroju krótkiego, który określono jako ciemny garnitur i koszulę z ko-
loratką. Zatem z jednej strony poszerzony został zakres powinności używania 
sutanny o czynności duszpasterskie (które wydają się oznaczać także katechiza-
cję szkolną), ale jednocześnie wymaganie to określono jedynie jako powinność, 
a nie, jak to miało miejsce we wcześniejszych regulacjach, jako bezwzględny 
obowiązek. Tym samym pierwszeństwo stroju długiego wydaje się już zupeł-
nie honorowe, a prawodawca faktyczne przyznał je tzw. strojowi krótkiemu. 
Dziwić zatem może utrzymanie faktycznie martwej regulacji dotyczącej stro-
ju dziekańskiego w statucie 79, która dosłownie powtarza regulację statutu 982 
Statutów Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego z 1968 roku, dodając jedynie, 
że przywilej noszenia takiego stroju posiada każdy urzędujący dziekan w obrę-
bie archidiecezji poznańskiej42.
40 Por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, t. II, Statuty, Poznań 2008.
41 Por. tamże, s. 14.
42 Por. tamże, s. 23.

Uwagi końcowe

Strój duchowny, chociaż nie stanowi istoty stanu duchownego, jest jego 
wyraźnym i jednoznacznym wskaźnikiem. W pierwszych wiekach Kościo-
ła prezbiterzy poza liturgią nie wyróżniali się w żaden sposób spośród in-
nych wiernych. Jednak wraz z początkiem wędrówki ludów zauważono, iż 
brak regulacji w tym względzie powoduje wzrost swobody nie tylko w za-
kresie ubioru, ale również zwyczajów i pobożności. Dlatego przez wieki 
wzrastała świadomość tego, że duchowni powinni wyróżniać się nie tylko 
postawą, głęboką wiarą i pobożnością, ale także odpowiednim i charak-
terystycznym strojem. Proces ów właściwie zakończył się w XVII wieku, 
kiedy wykształciły się dwie podstawowe odmiany stroju duchownego: su-
tanna i surdut z koloratką.

Na gruncie ustawodawstwa partykularnego archidiecezji poznańskiej wi-
dać również ową ewolucję i nacisk ze strony ordynariuszy, by przynajmniej 
w czasie sprawowania funkcji liturgicznych używać sutanny, a także coraz 
ostrzejsze wypowiedzi przeciw noszeniu przez duchownych odzieży świec-
kiej. Apogeum tego procesu przypada na czasy kard. Augusta Hlonda, któ-
ry w sposób niezwykle kategoryczny wskazał na wymagania, jakie powinni 
w zakresie stroju spełniać kapłani diecezjalni. Jeszcze 30 lat później, podczas 
Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 1968 roku, wyraźnie nakazywano, by 
strojem zwyczajnym była sutanna, chociaż już dopuszczano pewne, zresztą 
bardzo nieliczne, wyjątki (poza którymi z całą mocą piętnowano porzucanie 
oznak stanu kapłańskiego na rzecz świeckiego ubioru).

W porównaniu z tymi regulacjami współczesne rozporządzenia odeszły 
niemal zupełnie od języka stanowczości na rzecz sugestii i łagodnej perswa-
zji. Wydaje się, że prawodawca poddał się tendencjom określonym przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego jako „laickie”43, rezygnując nie tylko z forso-
wania sutanny na rzecz tzw. stroju krótkiego jako codziennego ubrania ka-
płana, ale zrezygnował również z piętnowania noszenia przez prezbiterów 
strojów świeckich. Z pewnością nie jest to największa trudność współczes- 
nego Kościoła, jednak rezygnacja z pewnej mądrości wypracowanej przez 
wieki w imię bliżej nieokreślonych „racji duszpasterskich” wydaje się dale-
ce pochopna. 

Strój duchowny (czy to sutanna, czy tzw. strój krótki), choć nie zastąpi 
głębokiej wiary i oddania Kościołowi, jest z pewnością wyraźnym znakiem 
jego obecności we współczesnym świecie zarówno dla tych, którzy są poza 

43 Por. Przypomnienie w sprawie stroju kapłańskiego z 15 czerwca 1967, w: Statuty Archidiecezjal- 
nego Synodu Poznańskiego 1968, dz. cyt., s. 406.
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Kościołem, jak i dla „zwykłych” wiernych, dlatego nierozsądnie byłoby z nie-
go zbyt łatwo rezygnować, o czym świadczą również wielokrotnie powtarza-
ne normy prawa partykularnego archidiecezji poznańskiej. 

Summary

The outfit of diocesan priests in particular canon law regulations  
of the Archdiocese of Poznan since 1867 until 2008

 From the very beginning of the Church history, priests have differed from 
laymen not only because of their ordination, but, since the 5th century, in the 
clothes worn. At the beginning of the Middle Ages there were dozens of regu-
lations that tried to force clergymen to wear cassocks. Nowadays however this 
process is in reverse. It can also be seen in particular canon law regulations of 
the Archdiocese of Poznan since 1867 until now. In the 19th century bishops 
regularly reminded about this obligation and even imposed sanctions on tho-
se who did not comply (e.g. they stated that a priest without a cassock cannot 
serve the Holy Mass). However since the middle of the 20th century, regula-
tions have become more and more lenient. Indeed, in the current law in the 
Archdiocese there is still the obligation to wear clerical dress, but also a per-
mission to use secular clothes as well. It is worth to reflect on the fact whether 
resignation from public wearing a cassock or spiritual garb is really the con-
sequence of being closer to people or rather a matter of convenient lifestyle. 
Particular canon law does not answer this question.

Karol Świergosz – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie student V 
roku teologii na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu.
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It is not easy to prove in process the nullity of marriage.1 These proceed-
ings inherently pertain to the public good and they also affect any interests 
of spouses, family, offspring and the entire community of the Church. There-
fore, in this case, it is important to bear in mind the primary principle of the 
Church law specified in can. 1752 of the Code of Canon Law: salus anima-
rum suprema lex. Furthermore, the aim of proofs gathered and furnished in 
the process is to present the truth about the contracted and analysed mar-
riage in a way that the judge achieves the moral certitude in terms of its valid-
ity or nullity.2

1. Proofs in the process declaring the nullity of marriage

The term “proof” (Latin “probatio”) is a polysemous word in both a com-
mon and a legal language. The most frequently, the term “proof” means ar-
gumentations, the aim of which is to submit to a judge arguments that cause 
him to believe that any questionable or disputable circumstances are true. 
The proof in a proper meaning aims to cause the judge to be morally con-
1 Cf. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus fontium adnotatione et 

indice analytico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989. Polish translation: Code 
of Canon Law. The Polish translation approved by the Episcopal Conference in 1984 [here in 
after referred to as the “1983 CCL”), can. 1691. 

2 Cf. 1983 CCL, can. 1608 §1.
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vinced that arguments expressed by the party in litigation are true. The means 
of proof enables the judge to become convinced of the existence or non-exist-
ence of facts to which the party in litigation applies. The principle of objective 
truth is the most essential for the proof proceedings.3 The mode of proving 
and means of proof in ordinary disputes set forth in the Code of Canon Law of 
1983 are specified in cann. 1526–1586. The legislator mentions the following 
means of proof: declarations of the parties, proofs by documents, witnesses’ 
testimonies, experts’ opinions, judicial examination, judicial inspection and 
presumptions. The aim of the proofs and the nullity of marriage is to estab-
lish the historical truth that confirms or negates the validity of the contracted 
marriage. The specific process, i.e. the nullity of marriage, does not practi-
cally apply all of the aforesaid means of proof. The key and the most popular 
means of proof applied in processes concerning the nullity of marriage pro-
ceedings is the parties’ declarations, witnesses’ testimonies, experts’ opinions 
and proofs by documents.

Before discussing the first means of proof, i.e. the parties’ declarations, it 
is noteworthy that this notion includes three types of declarations: ordinary 
testimonies of the parties in litigation, judicial confession and extrajudicial 
confession.4 However, each of them ceases to be legally effective, and conse-
quently they are not proofs any longer, if they have been made as a result of 
the factual error or were coerced by force or grave fear.5 The parties’ testimo-
nies, despite the fact they are specified in the Code of Canon Law among the 
norms applying to means of proof, are considered as non-standard means of 
proof. In cases concerning the validity of marriage the parties perfectly know 
the truth about facts to be proved. It is essential to remember, however, that 
the parties are personally interested in the result of proving, hence their testi-
monies may frequently be biased. In the light of the foregoing the testimonies 
of the parties in litigation may be considered as an auxiliary means of proof. 
Therefore, the judge should not attribute the force of full proof to the parties’ 
testimonies as, pursuant to can. 1536 §2, such force may only be a judicial 
confession or declarations of the parties made in the so-called non-suspicious 
period (until attempts are made to ascertain the nullity of marriage and not 
later than filing the complaint by the petitioner). Pursuant to can. 1530 the 
judge is exceptionally obliged to question the parties in two cases: at the re-
quest of one party or to prove a fact which the public interest requires to be 
placed beyond doubt. Moreover, in cases concerning the state of persons, that 
is in cases for the nullity of marriage, the parties are strictly obliged to testify. 
3 Cf. T. Pawluk, Kanoniczny proces małżeński, Warszawa 1973, pp. 104–105.
4 Cf. 1983 CCL, can. 1530, 1535, 1537.
5 Cf. 1983 CCL, can. 1538.

The party questioned is obliged to tell the whole truth and this obligation – 
under can. 1532 – is emphasized by the party’s oath.6

A judicial confession is specified in can. 1535. Such judicial confession is 
only made by one party concerning the matter of the process, in writing or 
orally, before a competent judge. The confession includes such facts that may 
be proven at the process by its parties. It does not matter whether the parties 
make such confessions spontaneously or while being questioned by the judge. 
The essential feature of this confession and, at the same time, it is necessary 
that the party ascertaining a given fact does it against oneself.7 It follows that 
in cases concerning the nullity of marriage the judicial confession will confirm 
the appealed nullity ground.8 It seems to be right that such means of proof is 
more powerful than the ordinary declarations of the parties. However, the fi-
nal decision is made by the judge.9

The extrajudicial confession as set forth in can. 1538 is the written or oral 
assertion of the parties in litigation concerning the object of the process and 
made outside the tribunal where the process is conducted. Therefore, such 
confession may be made prior commencement of the process and when the 
process is pending. The extrajudicial confession is usually the party’s ordinary 
declaration when the party applies to the same in the process. Since the legi-
slature does not specify who may furnish this type of proof, it is therefore ap-
propriate to adopt that such proof may be furnished by anyone. The force of 
this means of proof largely depends on the time when it is furnished and cri-
teria set forth in can. 1572. The exceptionally essential may be the declaration 
made in the so-called non-suspicious period.10

Pursuant to can. 1679 the declarations of the parties, even if they are sup-
ported by premises proving their truth, are not the sufficient proof against the 
validity of marriage. The proof by means of witnesses is a result of the testimo-
ny given by the witness in the process. The following individuals are exempted 
from the obligation to respond: clerics regarding what has been made known 
to them by reason of sacred ministry; civil officials, people bound by profes-
sional secrecy and those who fear that from their own testimony will befall 
them.11 Minors below the fourteenth year of age and those of limited mental 
6 Cf. R. Sztychmiler, Oświadczenia stron jako środek dowodowy, in: Ecclesia et status. The jubi-

lee book on the 40th anniversary of the scientific work of prof. Józef Krukowski, ed. A. Dębiński, 
K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, pp. 565–568. 

7 Cf. L. del Amo, Dowody, in: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, ed. P. Majer, Kraków 
2011, p. 1155. 

8 Cf. T. Rozkrut, Dowody, in: Komentarz do Instrukcji procesowej “Dignitas connubii”, Sando-
mierz 2007, p. 258.

9 Cf. R. Sztychmiler, Oświadczenia stron jako środek dowodowy, work cited, p. 575.
10 Cf. ibid., p. 577.
11 Cf. Dignitas connubi Instruction to be followed in diocesan and inter diocesan tribunals in cas-
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capacity are not allowed to give testimony under the applicable laws.12 Wit-
nesses (relatives, friends and individuals whom the parties in litigation trust) 
are obliged to tell the truth not about their own opinions but about facts per-
taining to the contested marriage. When assessing such testimonies the judge 
should request the qualification certificate for each of the witnesses issued by 
the witnesses’ vicar or pastor. Furthermore, it is necessary to take into acco-
unt the witness’ personality (age, education, devotion, mentality and the like), 
his/her trustworthiness and coherence of testimonies. In evaluating the wit-
nesses’ testimonies it is necessary to consider whether their testimony derives 
from what has been seen or heard personally, or whether from opinion, ru-
mour, or hearsay. In marriage processes it is also necessary to consider whe-
ther the witness’ testimony is based on knowledge acquired in the so-called 
non-suspicious period. The criterion essential for evaluating this type of pro-
of is also whether the witness’ testimony has co-witnesses to the testimony or 
is supported or not by other elements of proof.13

Pursuant to can. 1680 in cases of impotence or defect of consent because 
of mental illness, the judge is to use the services of the expert unless it is cle-
ar from the circumstances that it would be useless to do so; in other cases the 
prescript of can. 1574 is to be observed. This canon provides that “the assi-
stance of experts must be used whenever the prescript of a law or of the judge 
requires their examination and opinion based on the precepts of art or scien-
ce in order to establish some fact or to discern the true nature of some matter.” 
Therefore, it is assumed that the expert’s opinion is used, most notably in ma-
rital matters contested due to impotence, mental illness or personal disorders 
(e.g. neuroses, psychoses, psycho and sexual anomalies, etc.). The Code does 
not clearly specify the characteristics of the expert. It is rational, however, that 
the expert should be best prepared technically or scientifically as such expert 
makes the opinion on a very specific issue that refers to his/her knowledge in 
which the judge is not competent. The expert’s other crucial features are ho-
nesty and impartiality. The expert should also consider in his/her opinion the 
principles of Christian anthropology and the teaching of the Church regar-
ding to the marriage. The expert’s opinion should pertain to the psycho and 
physical structure of the person at the moment of contracting his/her marria-
ge. The evidentiary value of the expert’s opinion appointed by the judge is very 
high. The opinion is considered as a more objective means of proof because 
the expert is not associated with the parties in litigation.14

es concerning the nullity of marriage, 25 January 2005 [here in after the “DC”], Art. 194 §2.
12 Cf. DC Art. 196.
13 Cf. T. Rozkrut, Dowody, work cited, p. 276.
14 Cf. G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności 

The proof through documents is the last means of proof applied in the 
marriage processes. Both public and private documents are acceptable.15 Pub-
lic documents are executed by a public ecclesiastical person or a state au-
thority and are deemed to be authentic and truthful.16 Other documents are 
considered private. The proof force of private documents is the same as the 
extrajudicial confession or the parties’ declarations.17 The documents may be-
come an essential form of the proof, especially when they contain informa-
tion not available in other means of proof. Concurrently, the judge must with 
great caution and prudence evaluate the value of such proof, its authenticity 
and whether information included in the document is true and explicit.18 Fi-
nally, the judge, based on the principle of the unfettered evaluation of proof, 
decides whether such means of proof is approved or rejected.19 However, it is 
not identical with the judge’s lawlessness. The canon law contains many ev-
identiary orders, e.g. can. 1526 §2 laying down that facts are alleged by one 
of the contending parties and admitted by the other, unless the law or the 
judge nevertheless requires proof.20 There are also documents that are consid-
ered by the legislature as the evidentiary prohibition.21 This prohibition main-
ly aims at protecting such values as the secrecy of confession, professional and 
state secrecies, risks of economic loss etc. 

The legislature allows the application of means of proof different than 
those discussed above. This is set forth in can. 1527 §1 of the Code of Canon 
Law. This is the judge who as the chairman of a collegiate tribunal is obliged 
by the law to prudently allow each of means of proof furnished by the party in 
litigation. However, it should be remembered that, on the one hand, the par-
ties’ right to prove their points should not be limited, but, on the other hand, 
proofs that bring very little to the case and only extend the process should not 
be multiplied.22 The superior aim of the process declaring the nullity of mar-
riage is to find out the truth about the contracted marriage.

małżeństwa, in: “Ius Matrimoniale” 2004, No 9, pp. 137–145.
15 Cf. DC Art. 183.
16 Cf. 1983 CCL, can. 1540–1541.
17 Cf. 1983 CCL, can. 1542.
18 Cf. C. A. Cox, The contentious process, in: New Commentary on the Code of Canon Law, ed. J.P. 

Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York 2000, p. 1675.
19 Cf. 1983 CCL, can. 1527 §2.
20 Other evidentiary orders for the Code of Canon Law of 1983, can. 1536 §1, 1585, 1541.
21 Cf. 1983 CCL, can. 1546 §1, 1548 §2.
22 Cf. R. Sztychmiler, Dowody, in: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. V, chapter 

VII. Procesy, ed. J. Krukowski, Poznań 2007, pp. 178–179.
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2. The judge’s moral certitude in the process declaring  
 the nullity of marriage

In can. 1608 §1 the legislator specifies that for the pronouncement of any 
sentence, the judge must have moral certitude about the matter to be decided 
by the sentence. It is not true, however, that the judge must have moral cer-
titude to pronounce each judgment. Such moral certitude is only required, if 
the judge makes the judgment that acknowledges that the petitioner is right 
or admits the right sought by such party. Such moral certitude does not need 
to occur, if the judge pronounces the judgment contrary to the petitioner.23 
Therefore, what is moral certitude and how can it be achieved by the judge?

The canon literature defines moral certitude (Latin moralis certitudo) as 
the judge’s opinion based on the conviction that facts or objects are true or 
false. It differs from the doubt and even the achieved moral certitude ex-
cludes the judge’s doubt about the learned truth. It is also not identical with 
the judge’s subjective opinion, his convictions or empirical and physical certi-
tude. The moral certitude is placed between the absolute certitude (complete-
ly unachievable by the man) and the doubt. Can. 1608 §2 provides that the 
judge achieves moral certitude from the acts and the proofs. The same can-
on in par. 3 specifies that the judge must appraise the proofs according to the 
judges own conscience and the applicable laws concerning the efficacy of cer-
tain proofs. Therefore, the judge cannot accept any information contained in 
case files indiscriminately and must make every endeavour to assess the credi-
bility of individual proofs. Hence, the judge must read through the case files. If 
the judge is privately convinced about the nullity of marriage but this fact does 
not arise from the case files, the judge cannot declare its nullity. The judge, 
however, should endeavour to supplement the proofs – under the applicable 
laws – with those proofs that acknowledge such nullity. However, if the op-
posite arises from the case files, the judge would not be obliged to declare the 
nullity of marriage because according to Saint Thomas the judge should ad-
judge only on the basis of public knowledge.24 The judge’s ruling is a result of 
the thinking process consisting in allocating findings of facts and the law. The 
process assertion concerning the nullity of marriage is not frequently based 
on the irrefutable facts and uncontested means of proof. The fundamental dif-
ficulty in adjudicating by the judge is the application of norms resulting from 
allocating two protected elements: marriage identity and the person’s right to 

23 Cf. Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, in: “Ius 
Matrimoniale” 1998, No 3, pp. 9–10.

24 Cf. P. Sadowski, Pewność moralna wymogiem wydania wyroku, in: “Biuletyn Stowarzyszenia 
Kanonistów Polskich” 2003, No 16, pp. 57–64.

contract marriage. None of them can be emphasized at the cost of the other.25 
The judge’s conscience concerning the formulation of the judgment should 
be based on the general principles of the divine law, canon law, guidelines of 
case-law, as well as his own experience, prudence and the tribunal’s accuracy. 
When the judge cannot achieve moral certitude, he should follow the idea of 
the false sympathy.26

3. The notion of liceity in canon law

In the Code of Canon Law liceity occurs over thirty times as liceitas, hones-
tas or dignitas. With reference to the procedural law and the subject of digni-
ty, this term is included in can. 1527 §1. The dignity is expressed by the Latin 
term “liceitas”. 

Dictionaries define this term as permission or authorization. As the text of 
the canon applies the adverbial form of this Latin word, hence the word “licite” 
means: permitted, legal, legitimate. On the other hand, the canon that inter-
ests us includes the adjective, i.e. licitus, -a, -um, which is translated as: per-
mitted, permitted by law or custom, legal, fair.27 The legal and moral definition 
of this term is specified in Dictionarium morale et canonicum28. Licitum et il-
licitum etymologically mean such actions of the person that are prohibited, 
ordered, permitted or banned by divine or human law. Therefore, everything 
what is illegal is also wicked. Licitum and29 illicitum are terms from the bor-
der of law and morality and they refer to the moral evaluation of a given act of 
the person. The law of the Catholic Church applies the terms: licit – illicit, and 
hence it applies to ethical qualifications of a given act. It is impossible to un-
derstand the canonical liceity autonomously without referring to philosophy 
of morality or ethics and the human being is always in their centre. The acting 
party directs his/her acts towards it. Therefore, the acts or deeds are good, le-
gitimate, and hence licit, if the agent respects in its activity the dignity of the 
human person.30 The question arises, therefore, what affects liceity – human 
deed, the intention of the acting person or both of these elements. The answer 

25 Cf. R. Sobański, Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego, in: “Prawo Kanoniczne” 2002, No 
3–4, pp. 10–11.

26 Cf. P. Sadowski, Pewność moralna wymogiem wydania wyroku, work cited, pp. 64–67.
27 J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, p. 577.
28 Dictonarium morale et canonicum, ed. P. Palazzini, vol. III, Romae 1966, p. 94.
29 Cf. A. Buonotempo, Licitum et illicitum, in: Dictionarium morale et canonicum, work cited, 

p. 94.
30 Cf. I. Staniszewski, Godziwość jako kategoria kanoniczna, in: Kościelne prawo procesowe. Prawo 

rodzinne. Materiały i studia, vol. IV, ed. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, 
pp. 388–389.
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to the posed question is included in the cited book: “Nihil, enim, contra legem 
per se licitum erit, nec illicitum ex sola intentione agentis quod lex non pro-
hibeat, nec intrinsece malum ex lege licitum fiet unquam (…) Omne, enim, id 
quod externe est licitum ita praesumendum est etiam interne, nisi actus ex-
ternus et intentio agentis contrarii per legitimas probationes appareant.”31 The 
activity that is illegal or contrary to the law, at the acting person’s motives, 
cannot be illicit. Moreover, the activity that seems to be licit outside (and 
hence it corresponds to the agent’s motives), without justified proofs, should 
not be considered as contrary. What is more, since the times of Saint Thomas 
the theologians and canonists believed that the Church statute fundamentally 
only described external acts, whereas the internal ones only when they were 
absolutely associated with the external act (the last act would not exist with-
out the first one as the free human act) or if without the internal act, the exter-
nal one could not be described by the law (e.g. intention while christening).32

As a conclusion of the etymological considerations the term licitum et il-
licitum, this term directly refers to the person’s acts, not to his/her intentions. 
The act is licit, if it complies with divine or human law, i.e. the Church stat-
ute, and does not affect the dignity of the person against whom such act is di-
rected. Therefore, the mode of action – the person’s external act – is assessed. 

4. Illicit and licit proofs in the process declaring the nullity of marriage 

Proofs in the canon process declaring the validity of marriage are used to 
find out the truth about a given marriage, in particular whether such marria-
ge was contracted validly or not. Therefore, it is necessary to furnish each pro-
of that might help come to the truth and the judge should have moral certitude 
about the validity or nullity of the examined marriage. The canon law lays down 
how far one can go while furnishing each proof in the process. Pursuant to can. 
1527 §1 proofs of any kind may be useful for adjudicating the case. Theoreti-
cally, the proofs may also include, except for the aforesaid and discussed ones, 
audio recordings, videos or private documents. In the same sentence, the legi-
slature unequivocally emphasizes that the furnished proof must – besides its 
usefulness to respond to the procedural dubium – be licit. What does the term 
licit proof mean? Does it only refer to the object of the proof or also (or exclusi-
vely) to the way of obtaining it? Or maybe there is another element?

New Commentary on the Code of Canon Law published and edited by J.P. 
Beal, J.A. Coriden and T.J. Green scantily analyses can. 1527. The author of 

31 Dictonarium morale et canonicum, work cited, p. 94.
32 Cf. R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego, Warszawa 2001, pp. 100–101.

the chapter entitled: Proofs – J. Gordon – describes the liceity of the proof: 
“Ruling on the liceity and utility of any particular proof, however, is the re-
sponsibility of the judge. For example, a judge could refuse to admit a proof 
obtained by any immoral means.”33 The judge is obliged to evaluate the liceity 
and utility of the submitted proof. For example, the judge may (but the author 
of the commentary emphasizes that the judge is not obliged to do so) reject 
any proof obtained by any immoral means. The significance of the liceity of 
the proof in the process is thoroughly described in the Spanish Commentary 
on the Code of Canon Law published by the Faculty of Canon Law, the Uni-
versity of Navarra in Pamplona. Jean-Pierre Schouppe commenting can. 1527 
translates the adjective licit as legal, including the moral one.34 Therefore, the 
admission of licit proof must correlate with the moral principle of the cate-
chism according to which the end does not justify the means. Not all means 
are permitted to determine the judicial truth. The judge admitting such pro-
of must consider the human dignity that may be violated by such proof in ac-
cordance with natural law and the Church Magisterium. Moreover, pursuant 
to 1546 §1 no one is bound to present those which cannot be communicated 
without danger of violating an obligation to observe secrecy. However, this 
is the judge who decides about admitting or rejecting such proof and hence 
about assessing it. This decision is exceptionally difficult, if the proof that ra-
ises doubts whether it is licit will shine a completely new light onto the object 
of the dispute. The judge should, particularly when the interest of the party 
may be violated following the disclosure of such proof, ask for permission to 
furnish this proof in the process. Otherwise, it is necessary to pronounce the 
judgment on the basis of the heretofore collected and admitted proofs, even 
if it is contrary to the judgment that indicates the illicit proof. The Italian le-
gal and pastoral Commentary by Luigi Chiappetta very superficially refers to 
can. 1527. The author claims that the analysed canon directly suggests that the 
proofs in the process are not and cannot be freely provided by the parties, but 
this must be done in compliance with the law in terms of legality of such pro-
ofs and compliance with process procedures. He does not directly refer to the 
meaning of the word “licit” as he associates this term with the legal proof.35 
The German Commentary analyses can. 1527 §1 and lays down that in the 
proceedings there may be used all those proofs that are useful to explain any 
procedural doubts and are also erlaubt (Latin: licitae), i.e. permitted. The au-

33 New Commentary on the Code of Canon Law, work cited, p. 1669.
34 J.P. Schouppe, Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canonico, ed. A. Marzoa, J. Miras, 

R. Rodriguez-Ocana, vol. IV/2, Pamplona 1996, p. 1283.
35 L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. II, Napoli 

1988, p. 637.
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thor emphasizes that the term permitted was not used in a legal sense (it wo-
uld be tautology) but in a moral sense. By analysing the history of this canon, 
we are able to understand which method of acquiring a means of proof may be 
rejected because of being illegal: coercion (e.g. tortures) and moral impermis-
sible conduct (e.g. examining whether the man is able to ejaculate in case of 
the legal doubt concerning his impotency, decree of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith dated 19 May 1977). All the means of proofs that may 
help thoroughly understand the state of affairs, including those specified in 
the CIC of 1917 and those using the state-of-the-art technologies (sound and 
video carriers) are useful. The judge has the right to decide (can. 1677) which 
proofs, upon the request of the parties, may be admitted in the process.36

The Polish Commentary edited by Józef Krukowski does not refer to the 
liceity of proofs brought forward. In one sentence the author of the Com-
mentary indicates that pursuant to 1527 §1 proofs of any kind which seem 
useful and are licit can be brought forward.37 In the Polish version of Pamplo-
na Commentary edited by Rev. Piotr Majer, the author of the chapter about 
the Proofs in the disputable process, in the commentary on can. 1527, does 
not completely refer to the liceity of proofs.38 The author only refers to Art. 
157 of the Instruction Dignitas connubi: “Proofs of any kind which seem use-
ful for understanding the cause and are licit can be brought forward. Proofs 
which are illicit, whether in themselves or in the manner in which they are 
acquired, are neither to be brought forward nor admitted (cf. can. 1527, §1).”39 
The original version of the Instruction made in Latin uses the code term: li-
citae. First of all, the Instruction explains that the illiceity of proofs may arise 
from themselves and from the way they are acquired. The Polish Commenta-
ry on the Instruction emphasizes that in this provision illicit proofs are une-
quivocally inadmissible. However, some canonists hold that the rejection of 
such proofs restricts the way to find the truth. The Instruction, however, takes 
the side of the moral principle reminded by Jean-Pierre Schouppe in his com-
mentary on can. 1527: the end does not justify the means.40

The presented Commentaries on the Code of Canon Law in very few ca-
ses deal with the meaning of the term liceity of proofs under can. 1527 §1. The 
Commentaries that even little dealt with this topic may be summarised in the 
following way:
36 Munsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Der kirchliche Ehenichtigkeitsprozeβ 

nach dem Codex Iuris Canonici von 1983. Normen und Kommentar, ed. K. Ludicke, Essen 1996, 
p. 149.

37 Cf. R. Sztychmiler, Dowody, work cited, p. 177.
38 L. del Amo, Dowody, work cited, p. 1151.
39 Cf. DC Art. 157 §1.
40 Cf. T. Rozkrut, Dowody, work cited, p. 258.

1) Illecity means the immoral mode of acquiring a given proof, contrary to the 
moral law, violating the person’s dignity.

2) Illecity may refer not only to the mode of acquiring the proof, but also to the 
proof itself.

3) The judge always decides about assessing and bringing forward the proof. 
Here, it is also necessary to mention the issue concerning the person priva-

cy protection. Pursuant to can. 220 of the Code of Canon Law: “No one is per-
mitted to harm illegitimately the good reputation which a person possesses 
nor to injure the right of any person to protect his or her own privacy.” Each 
person’s right to good reputation does not arise from baptism, but from natu-
ral law and this right is vested with each human being.41 The canon doctrine 
refers to the speech of Pope Pius XII who held that the human intimacy cove-
red everything what was considered as human psyche, human personality and 
was not disclosed outside, on the contrary, it was protected against any third 
party’s interference.42 This provision is also used to assess means of proofs ap-
plied in the process. Hence, such proofs that entail the risk of harming either 
party’s good reputation or that would violate the protection of such person’s 
intimacy cannot be admitted, either. 

The only Polish monograph concerning this subject is the book authored 
by Aleksandra Brzemia-Bonarek entitled: Dopuszczalność dowodów zdoby-
tych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważno-
ści małżeństwa (“Admissibility of proofs acquired illicitly in the canon process 
declaring the nullity of marriage”). Among the analysed legal books, this book 
also includes case-law of ecclesiastical tribunals, i.e. the practice of applying 
can. 1527 §1. In 1991 the Metropolitan Tribunal in Katowice was filed with 
the case for the nullity of marriage due to the incapacity to undertake the es-
sential marital duties by both parties. Following the publication of case files 
the petitioner provided the tribunal with a copy of his wife’s diaries. The dia-
ries shed a completely new light on the woman’s incapacity to undertake the 
essential marital duties, which had not been proven during the previous exa-
minations conducted by the expert. The way the man acquired this proof is 
likely to be considered illicit. The proof included the woman’s very intima-
te confessions, including her hatred for men, and hence her personality. Due 
to this proof, the tribunal ordered to re-publish the case files and requested 
the respondent in writing to refer to the provided proof. Since the woman did 
not respond at all, the tribunal, presuming that the woman agreed to use the 
proof, decided to admit the copy of the diary as the means of proof. The final 
41 Cf. J. Hervada, Obowiązki i prawa wszystkich wiernych, work cited, p. 213.
42 Cf. P. Majer, Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, in: Ochrona danych 

osobowych i prawo do prywatności w Kościele, ed. P. Majer, Kraków 2002, p. 95. 
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judgment nullified the marriage due to the woman’s incapacity to undertake 
the essential marital duties.43

Thanks to the monograph authored by A. Brzemi-Bonarek we learn that 
similar situations were held, among others, in tribunals in Germany, France 
and Spain. The German tribunal confronted with a question whether the wo-
man’s diary brought forward by the man in the process due to her consensu-
al incapacity. The defender of the marriage bond held that the admissibility of 
that proof violated can. 220, the more so that she claimed to be robbed of the 
diary. The way the man acquired the proof violated can. 1527 §1. The judges 
stated, however, that the rejection of the furnished proof would restrict the pe-
titioner’s right to prove his rights. They argued that according to the ecclesia-
stical legislature the panel of judges was responsible for evaluating the proofs. 
This is possible, however, only when all circumstances of a given case are con-
sidered through freely admitting means of proof. According to the experts’ opi-
nion, the diary answered the question whether the respondent, at the moment 
of contracting the marriage, was psychically able to undertake the essential ma-
rital duties, hence it was essential to come to the truth. The defender of the mar-
riage bond spoke again, claiming that the use of information from the diary was 
illegal until the respondent does not express her consent to do so, and appealing 
to the women to disclose her diaries in the name of the truth. Moreover, the tri-
bunal took into consideration other issues that arose while acquiring this proof, 
viz: the woman’s locker was constantly unlocked, the notes also referred to the 
petitioner, the woman directly specified in her notes that she was considering 
the publication of those notes. The man also testified under oath that copies of 
the diaries were submitted to the woman’s friends in order use them in the civil 
divorce proceedings. The judges decided to include the diary as a means of pro-
of and gave it the force of proof of the extrajudicial confession (under can. 1542). 
The tribunal adjudicated the nullity of marriage due to the woman’s consensual 
incapacity. The case was appealed to the appellate tribunal. However, the appel-
late tribunal did not agree with the tribunal of first instance, indicated the evi-
dent violation of can. 220 and can. 1527 §1 and disagreed with the arguments of 
the tribunal of first instance under which the proof had been admitted. The pe-
titioner appealed against the judgment of the appellate tribunal. The Apostolic 
Signatura indicated one of the German tribunal as the tribunal of third instan-
ce. The petitioner, however, did not take any acts in legal proceedings and the 
proceedings were suspended.44

43 Judgment of the Metropolitan Tribunal coram Sobański concerning the incapacity to undertake 
the essential marital duties, in: “Ius Matrimoniale” 1996, No 4, pp. 103–109.

44 Cf. A. Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy 
w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007, pp. 60–85.

It is necessary to draw attention to one more case that was resolved by the 
Roman Rota. It did not directly refer to the assessment of the way the afore-
said means of proof had been acquired, but it may help us see the direction 
of admitting such kind of proofs. The respondent’s defence counsel submit-
ted to the Roman Rota via the Appellate Tribunal a proposal of a new me-
ans of proof, i.e. the tape recording and written transcript of the respondent’s 
therapeutic session. The Roman Rota judge issued a decree laying down that 
neither tape nor transcript might be included in the case files. The respon-
ded appealed. The auditors withheld their decisions, substantiating that the 
tape recording or transcript should not be available due to the professional 
secrecy. Moreover, doubts about the authenticity of the document were un-
der a big question mark. The judges held the infringement of can. 1548 §2,  
No 1 and can. 1544 as the authenticity of that proof was not acknowledged 
at all by the respondent. Therefore, this proof became the anonymous docu-
ment, and such document is worthless in the process. What is more, the re-
cording of the therapeutic session did not refer to the object of the process 
(exclusion of offspring and dignity of sacrament).45 The auditors did not di-
rectly apply to the liceity of the furnished proof, but rather to its authentici-
ty and usefulness. 

The case law concerning the nullity of marriage include opinions for and 
against the admission of proofs acquired in an illicit way. Let us take a closer 
look at arguments of both stances. The opponents of the admission of proofs 
acquired in an illicit way refer to the moral law. The procedural doubts can-
not be resolved through injustice and the judge is required to be extremely 
sensitive to the course of the entire process according to the law and morality. 
Further, the judges refer in their arguments to can. 220 and to each person’s 
fundamental right to good name and to protect personal intimacy. Since this 
principle derives from natural law, hence it prevails over the norms of the pro-
cedural law. If following the admission of such proof, the judgment nullified 
or validated the marriage, then, technically, the refusal to admit the illicit pro-
of would cause that the nullity of marriage would not be proved due to a lack 
of proofs. In this way the parties are deprived of the right to contract another 
marriage in the Church but it does not mean that they will not be saved and 
salvation is the most crucial. 

The judges advocate the possibility to use in the process the proofs acqu-
ired illicitly and they claim that it is not relevant to reject private documents 
on account of adjudicating under fiction. They also emphasize that the truth 
and justice pertaining to marital cases seem to be more essential than the 

45 Ibid., pp. 60–85.
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norm of can. 220. Moreover, the presentation of such proof does not aim to 
harm the party, but it aims to come to the objective truth about the marria-
ge. However, the valid and respected confidentiality of the process arising from 
the Code should be taken into account. Moreover, jurists differentiate betwe-
en the proof material content and the mode of its acquisition. The judge should 
examine the value of such proof due to the general good of the Church. The tri-
bunal is primarily obliged to pronounce a fair sentence in line with the objecti-
ve truth. Failure to admit the proof, even the illicit one, that considerably affects 
the judgment – according to the proponents of the admission of such proofs – 
would disturb the fundamental aim of the marital process. Moreover, voices are 
being raised analysing the illiceity of proofs on account of time when they were 
“acquired”, i.e. within the period of cohabitation or separation or civil divorce.46

The information is acquired illicitly when it is done without its possessor’s 
will. The willingness to keep it confidential does not need to be explicit, but it 
is assumed on the basis of the possessor’s conduct. The acquisition of such pro-
of illicitly entails the illiceity of its further submission. The proof content, even 
the most intimate, must not substantiate the refusal of such proof due to its il-
liceity. The party furnishing such proof enforces the right to seek his/her rights, 
holding proofs acquired in a legal and licit manner. It is more complicated when 
the furnished proof is e.g. stolen or wangled. Pursuant to can. 1527 §1 they sho-
uld not be admitted. The submission of such proofs, however, reflects their phy-
sical existence and process usefulness. The judge is legally and morally obliged 
to find out and present the objective truth, i.e. it excludes the justified and re-
asonable doubt. If such proof, even illicit one, is submitted, such doubt arises. 
The judge faces a moral dilemma that is directly associated with his fundamen-
tal obligation towards the truth as the judge and the pastoral assistance, within 
the limits of the law, for those people whose marital situation is complicated. If 
there are real suspicions that the aim of the furnished proofs is not to find out 
the truth about the examined marriage, but to e.g. defame or ridicule, etc., such 
proof must not be absolutely admitted. Whereas, if the proofs are acquired and 
furnished to show the truth, the judge should be interested in such proofs. Be-
aring in mind the principle that the end does not justify the means, it is necessa-
ry to make attempts to ensure that the proof acquired illicitly becomes the licit 
through approving it by the party who was robbed of such proof and expressing 
the consent of such party to use it in the process. If the latter element is not ful-
filled, the judge makes the final and absolute decision. It seems that in this case 
the judge may reject the proof, only if the submission of this proof risks defama-
tion or other serious harm for either party.47

46 Ibid., pp. 60–85.
47 Cf. R.Sobański, Czy dokumenty prywatne zdobyte w sposób niegodziwy są dopuszczalne jako 

When assessing the liceity of the proof brought forwarded by the parties in 
the process and, at the same time, deciding about the approval or refusal of it, 
it is necessary to examine an array of elements, among others, the usefulness of 
the proof in the process, the way the party has acquired the proof, whether it 
was in the period of the marriage and what is the goal of furnishing such pro-
of (e.g. disclosure of confidential content, unknown to anyone, etc.). The issue 
concerning the rejection or approval of the illicit proof is not so simple as set 
forth in can. 1527. Except for the assessment and examination of the method 
and content of the furnished proof, it is also necessary to consider the good of 
the Church community, towards which a specific marriage is contracted. 

dowody w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, in: “Ius Matrimoniale”, No 8, 2003, 
pp. 139–140.
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Streszczenie

Dowody zdobyte w sposób niegodziwy w procesach  
o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dowodzenie w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie na-
leży do najłatwiejszych spraw. Procesy te z natury swej dotyczą dobra publicz-
nego, dotykają również interesów małżonków, rodziny, potomstwa, jak i całej 
wspólnoty Kościoła. Dlatego też w tej materii należy pamiętać o naczelnej 
zasadzie prawa kościelnego zawartej w kanonie 1757 KPK: salus animarum 
suprema lex. Co więcej, dowody zebrane i przedstawione podczas trwania 
procesu mają za zadanie ukazać prawdę o zawartym i badanym sakramencie 
małżeństwa w ten sposób, iż mają prowadzić u sędziego do osiągnięcia pew-
ności moralnej co do jego ważności lub jej braku. Oceniając godziwość przed-
łożonego przez strony dowodu w procesie i jednocześnie decydując o jego 
przyjęciu lub odrzuceniu, należy zbadać szereg elementów, m.in. przydatność 
dowodu w procesie, to, w jaki sposób strona weszła w posiadanie tego do-
wodu, czy był to okres trwania wspólnoty małżeńskiej oraz jaki jest cel jego 
przedstawienia (np. ujawnienie treści objętych tajemnicą, nikomu dotychczas 
nieznanych, itd.). Kwestia odrzucenia lub przyjęcia dowodu n i e g o d z i w e- 
g o  nie jest bynajmniej tak prosta, jak by wskazywał na to kanon 1527. Prócz 
oceny i zbadania sposobu, jak i samej treści przedstawianego dowodu, należy 
brać również pod uwagę dobro wspólnoty Kościoła, wobec której zawierane 
jest konkretne małżeństwo.

Małgorzata Koterba – katechetka i adwokat przy Sądzie Metropoli- 
tarnym w Krakowie. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  
teologia uzyskała w 2007 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. W 2012 roku uzyskała tytuł licencjata prawa kanonicznego 
oraz obroniła pracę licencjacką pisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Tomasza Rozkruta. Od roku akademickiego 2012/2013 kontynuuje naukę 
w zakresie prawa kanonicznego na studiach doktoranckich na Wydzia- 
le Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.



Ks. Marcin Czujek

Prawa dziecka w kontekście 
obowiązków małżeńskich. 

Spojrzenie kanoniczno-cywilne

Słowa kluczowe: prawa dziecka, obowiązki małżeńskie, relacje rodzinne,  
 techniki reprodukcyjne, wychowanie potomstwa
Keywords: children’s rights, obligations of marriage, family relationship, 
 reproduction techniques, education of children
Schlüsselwörter: Kinderrechts, ehelichen Pflichten, Familienrelations, 
 Reproduktionstechniken, Erziehung der Kinder

Nie budzi żadnego zdziwienia w dzisiejszych czasach coraz poważniej-
sze i bardziej odpowiedzialne traktowanie dziecka jak równorzędnego – choć 
jeszcze nie pełnoprawnego – w świetle praw i obowiązków członka społeczno-
ści. Liczne inicjatywy podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka zasługują 
na zauważenie, lecz jednocześnie należy też wskazać, iż niestety w obecnym 
stanie prawnym ochrona dziecka jeszcze nie narodzonego nie jest ochroną 
pełną1. Nie rozwijając dalej tego zagadnienia, które samo w sobie stanowi zu-
pełnie osobne i obszerne pole rozważań, przyznać należy, iż miniony XX wiek 
określić można mianem „wieku dzieci”, w którym stały się one protagonistami 
życia społecznego i rodzinnego2. 

1. Prawa dziecka w systemie cywilnym i kanonicznym

Mówiąc o prawach dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich rozpa-
trywanych w kanonistyce, warto na samym początku przeanalizować ujęcie 
tych praw w przestrzeni prawa cywilnego oraz kanonicznego. Na podstawie 
analiz zapisów prawa polskiego3, jak również samej Konwencji o prawach 

1 Por. J. Gajda, Przesłanka dobra dziecka przy ustalaniu jego pochodzenia, „Rodzina i Prawo” 
2006, nr 1, s. 39. 

2 Por. I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico, Napoli 2012, s. 96. 
3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.), Dz. U. 1964, 

nr 9, poz. 59, art. 72, 88–90, 961, 109–111, 122; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks 
cywilny (dalej: k.c.), Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, art. 14–22; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 ro-
ku. Kodeks karny (dalej: k.k), Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553, art. 168, 175–177, 182, 184.
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dziecka4 jawi się pewien ogólny katalog praw dziecka, obejmujący m.in. prawo 
do tożsamości, wyrażania swojej woli i podejmowania decyzji we własnych 
sprawach stosownie do wieku, prawo do życia bez przemocy, uzyskiwania in-
formacji oraz odpowiedniego standardu życia5. W opinii niektórych przedsta-
wicieli zajmujących się problematyką praw dziecka na płaszczyźnie cywilnej: 
„Prawa te uważa się za najważniejsze i najbardziej znaczące z punktu widze-
nia regulacji wzajemnych stosunków rodzice – dzieci”6. Z punktu widzenia 
prawa kanonicznego, biorąc pod uwagę rozróżnienie dziecka i małoletniego7, 
spośród kanonów odnoszących się do uprawnień małoletnich wskazać moż-
na choćby kan. 98 § 2 KPK, stanowiący, iż w określonych sprawach, wynikają-
cych z prawa Bożego lub kanonicznego, są oni wyjęci spod władzy rodziców; 
oraz powiązany z nim kan. 1478 § 3 KPK – wskazujący na zdolność proceso-
wą małoletnich po ukończeniu 14. roku życia i umożliwiający bezpośrednie 
występowanie przed sądem w sprawach duchowych lub złączonych z nimi8. 
Spośród innych przepisów prawa można też wskazać te stanowiące o prawie 
przedstawiania własnych potrzeb duchowych (kan. 212 § 2 KPK), poszanowa-
nia godności i dobrego imienia (kan. 220 KPK) oraz dochodzenia należnych 
praw (kan. 221 KPK) czy to przez kuratora, czy, jak wspomniano, w sprawach 
duchowych po ukończeniu 14. roku życia osobiście. Wśród kanonów dotyczą-
cych bezpośrednio obowiązków rodziców wobec potomstwa (kan. 226, 227 
KPK) można pośrednio wskazać też prawo dzieci do ich wychowania religij-
nego przez rodziców, i szerzej – prawo do czynnej troski o ich rozwój ducho-
wy i osobowy9. 
4 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 roku (dalej: KPD), ratyfikowana przez Polskę 7 czerwca 1991 roku, Dz. 
U. 1991, nr 120, poz. 526, art. 7, 12–14, 16–17, 24, 27, 38; warto zaznaczyć także art. 28–29 od-
noszące się do prawa dziecka do edukacji.

5 Por. E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, w: Wokół praw dziecka, Helsińska Fun-
dacja Praw Człowieka, Warszawa 1993, s. 3.

6 Tamże. 
7 Kan. 97 § 1 KPK.
8 Przykładem sytuacji wynikających z prawa Bożego jest np. możliwość przyjęcia chrztu (kan. 

856–866 KPK) i zawarcia małżeństwa (kan. 1058 KPK); zaś w odniesieniu do spraw wynika-
jących z prawa kanonicznego mówi się o prawie do zyskiwania przez małoletnich tymczaso-
wego zamieszkania (kan. 105 KPK) oraz dysponowania własnymi dobrami materialnymi dla 
celów pobożnych (kan. 1299 KPK) (por. V. D’Paolis, A. D’Auria, Le norme generali. Commen-
to al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008, s. 295). Mówiąc o sprawach duchowych, odnieść 
się należy do wszystkich kwestii związanych z przyjmowaniem sakramentów i sakramentaliów 
(por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne, t. IV, Olsztyn 1990, s. 222). Wydaje się, że w tym kontek-
ście należy umieścić też przepisy kan. 111 § 2 i 112 § 1, nr 3 KPK mówiące o możliwości wybo-
ru przez małoletniego po ukończeniu 14. roku życia przynależności do Kościoła katolickiego 
określonego obrządku w sytuacji małżeństw mieszanych. 

9 Por. K. Warchałowski, Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami, „Annales Canonici” 2010, nr 6, s. 57–65; J. Gręźlikowski, Rola i zadania rodziców w re-
ligijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła, 

Zakres niniejszych rozważań dotyczących praw dziecka obejmuje prze-
strzeń istotnych obowiązków małżeńskich rozpatrywanych przez prawo 
kanoniczne. Jako pewną tezę wspólną dla porządku prawa małżeńskiego 
cywilnego, jak i kanonicznego można przyjąć twierdzenie Joanny Haber-
ko i Krzysztofa Olszewskiego o „prawie dziecka do posiadania normalnej  
rodziny”10. Autorzy wyrazili to przekonanie w debacie dotyczącej uprawnień 
stosowania technik sztucznej prokreacji. Na potrzeby niniejszego opracowa-
nia oraz dla podkreślenia wymowy tej tezy analizowane prawa dziecka rozpa-
trywane będą – w odniesieniu do prawa cywilnego oraz kanonicznego – na 
dwóch płaszczyznach: narodzenia dziecka w rodzinie i jego wychowania11.

2. Prawa dziecka związane z przestrzenią jego narodzenia

Mówiąc o płaszczyźnie narodzenia dziecka w rodzinie, w odniesieniu do 
cywilnego prawa małżeńskiego i rodzinnego należy powrócić do wspomnia-
nego już prawa dziecka do wiedzy o własnej tożsamości. Zapis art. 7 KPD 
wskazuje jednoznacznie, iż prawo to obejmuje kwestię otrzymania imienia, 
uzyskania obywatelstwa oraz prawo poznania swoich rodziców i pozostawa-
nia pod ich opieką. W sytuacjach typowych można stwierdzić, iż nie nastręcza 
to praktycznie żadnych trudności. Także w sytuacjach związanych z adopcją 
– czy to krajową, czy zagraniczną – system prawa zobowiązany jest kierować 
się zasadą „zachowania ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamo-
ści etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej”12. Problem pojawia się przy 
technikach sztucznego zapłodnienia (szczególnie heterologicznych) i prawie 
do ustalenia przez dziecko swego biologicznego pochodzenia. Należy zazna-
czyć, iż samo pochodzenie człowieka od określonych rodziców i wiedza o tym 
stanowi dobro osobiste, którego nie można nikomu odmówić13. Stosując za-

„Teologia i Człowiek” 2009, nr 14, s. 179–206; S. Tyl, Prawo rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny, „Kościół 
i Prawo” 2013, nr 1, s. 227–242.

10 J. Haberko, K. Olszewski, Moralne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiadania dziec-
ka w kontekście techniki zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, „Prawo i Medycyna” 2008,  
nr 1, s. 67. 

11 Choć przyjęte ramy analizy mogą sugerować ograniczenie się wyłącznie do przestrzeni kano-
nicznego bonum prolis, podjęte rozważania będą miały na celu wykazanie, iż wszelkie pozostałe 
obowiązki małżeńskie wynikające z kolejnych dóbr i przymiotów małżeństwa mają szczególne 
znaczenie dla realizacji i zagwarantowania praw dziecka, a tym samym zagwarantowania mu 
prawa do „normalnej rodziny”. 

12 P. Wójcik, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Prawa dziecka w prawie międzynaro-
dowym, red. E. Karska, Warszawa 2014, s. 26.

13 Por. J. Haberko, K. Olszewski, Jeszcze o moralnych i prawnych aspektach dopuszczalności zabie-
gów in vitro – polemika, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 2, s. 112; T. Sokołowski, Prawo dziecko 
urodzonego w wyniku zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji do poznania 
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tem panujące w systemie prawa cywilnego kryteria odnoszące się do ustale-
nia pochodzenia prawnego dziecka – w przypadku macierzyństwa jest to fakt 
urodzenia, zaś w odniesieniu do ojcostwa wykorzystuje się domniemanie, dla 
którego przesłanką jest stosunek małżeństwa pomiędzy matką dziecka i wska-
zanym mężczyzną – nie udaje się uniknąć sytuacji wątpliwych i okazuje się, 
iż system taki optuje raczej za uznaniem „prawa do niewiedzy co do swojego 
genetycznego pochodzenia przez dziecko”14. Sam prymat dobra i interesów, 
a zarazem praw dziecka jeszcze przed jego narodzeniem zauważa się jednak 
we wspomnianej konwencji: „(…) dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość  
fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej 
ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”15. 

Odnosząc się w badanym zagadnieniu do prawa kanonicznego, na-
leży wskazać zasadnicze obowiązki małżeńskie związane z poczęciem 
i narodzeniem dziecka. Pierwszym z nich jest obowiązek podejmowania po-
życia intymnego zmierzającego do zrodzenia potomstwa. Jak zaznacza się  
w literaturze przedmiotu: „akty małżeńskie winny być podejmowane w spo-
sób umożliwiający małżonkom stanie się jednym ciałem”, a samo poczęcie 
dziecka „ma dokonać się przez jakieś seksualne współdziałanie”16. W kontek-
ście samej natury małżeństwa-sakramentu można zatem stwierdzić, iż jed-
nym z podstawowych praw dziecka jest jego poczęcie jako wyraz wzajemnej 
miłości małżonków i owoc ich wzajemnego daru względem siebie17. Z wy-
mogiem pozytywnego zaangażowania obojga małżonków w akt prokreacji18 
koreluje także obowiązek podejmowania pożycia in modo humano. Prawo-
dawca ustala w tym względzie wymóg, aby akty pożycia zdolne do poczę-
cia dziecka dokonywały się w sposób świadomy i wolny. Biorąc pod uwagę, iż 
małżonkowie są także zobowiązani do poczęcia dziecka nie inaczej, jak tylko 
poprzez osobiste współdziałanie bez obecności osób trzecich19, jasne staje się, 
iż niemożność zaakceptowania technik reprodukcyjnych przez Kościół i pra-

swojego pochodzenia, w: Prawne, medyczne i aksjologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, 
red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005, s. 131.

14 M. Czujek, Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kano-
niczno-prawne i etyczne, Warszawa 2014, s. 134.

15 Preambuła KPD.
16 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999, s. 258.
17 Por. KKK 2378; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum Vitae, II 8, w: W trosce o życie. 

Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygieł, Tarnów 1998, s. 381.
18 Por. R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, dz. cyt., s. 258.
19 W odniesieniu do samych relacji rodzinnych trzeba zaznaczyć, że decyzja o korzystaniu z ga-

met dawców ewidentnie sprzeciwia się prawdzie przyjęcia drugiego współmałżonka w aspekcie 
jego seksualności i prokreatywności, stając tym samym w opozycji do wymogu aktu prokrea- 
cji ex semine coniugi; por. U. Navarrete, Novae methodi technicae procreationis humanae et ius 
canonicum matrimoniale, „Periodica” 1988, nr 77, s. 98; coram Stankiewicz z dnia 24 marca 
1988 roku, w: Romanae Rotae Decisiones LXXX (dalej: RRD), s. 186–187.

wo kanoniczne wynika z jednej strony z wymogu ochrony godności samych 
osób i ludzkiej prokreacji, a z drugiej z troski o zagwarantowanie podstawo-
wych praw dziecka. Oprócz wspomnianego prawa dziecka do poczęcia jako 
owoc wzajemnego daru osobowego małżonków – co nie zachodzi w przypad-
ku homologicznych technik reprodukcyjnych – niezmienne pozostaje prawo 
dziecka do wiedzy o własnej tożsamości, wynikające ze stawianego małżon-
kom wymogu poczęcia dziecka nie inaczej jak tylko ex proprio coniuge. W tym 
sensie negatywny stosunek do heterologicznych technik reprodukcyjnych na-
leżałoby uznać za całkowicie zbieżny ze wskazanym także w konwencji pra-
wem dziecka. Właśnie dlatego, iż „dziecko od chwili poczęcia jest odrębną 
osobą będącą już podmiotem praw”20, małżonkowie-rodzice mają wspólny 
obowiązek przyjęcia poczętego potomstwa. Innymi słowy: „Dziecko, które 
przychodzi na świat, uzyskuje prawo do przynależności i swoje miejsce w ro-
dzinie”21. Na istotny aspekt realizacji prawa do kształtowania własnej tożsa-
mości w przestrzeni prawa kanonicznego zwrócił też uwagę Joan Carreras, 
akcentując kwestię relacji rodzinnych22. Podsumowując, należy stwierdzić, 
iż przedstawione pokrótce założenia doktryny kanonistycznej odnośnie do 
obowiązków związanych z poczęciem i narodzeniem potomstwa gwarantują 
dziecku oprócz prawa do poznania własnej tożsamości także prawo posiada-
nia prawdziwych i trwałych relacji rodzinnych. Ów ostatni aspekt przeanali-
zowany zostanie jeszcze osobno w dalszej części artykułu. 

3. Prawa dziecka związane z przestrzenią jego wychowania

Przechodząc do zakresu wychowania dziecka, wskazuje się w tym wzglę-
dzie następujące prawa w przestrzeni ustawodawstwa cywilnego: prawo do 
życia bez przemocy, uzyskiwania informacji oraz odpowiedniego standar-
du życia, a także prawo dziecka do wyrażania własnej woli. Za najbardziej 
podstawowe, jak wskazał m.in. prof. Tadeusz Smyczyński, należy uznać samo 
prawo dziecka do wychowania w rodzinie23. W jednoznaczny sposób stwier-

20 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, dz. cyt., s. 259.
21 A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, w: Wybrane za-

gadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 2010, s. 134.
22 „La persona è, in parte, ciò che sono le sue relazioni familiari, le quali oltre ad avere un carat-

tere quasi fondante (ciò è specialmente così nella filiazione e neela fraternità, poiché si tratta 
di identità che di solito accompagnano il soggetto fin dalla nascita) sono anche in ogni caso in-
disponibili ai soggetti: una volta acquisita tela identità non si può smettere di «essere» ciò che 
si è, finché sussista la relazione”; J. Carreras, La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni fa-
miliari, w: La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sul famiglia, red. J. Carreras, Roma 
1998, s. 20.

23 Por. T. Smyczyński, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/
prawo-dziecka-do-wychowania-w-rodzinie (dostęp: 25 kwietnia 2015).
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dził on, iż tylko zagwarantowanie tego podstawowego prawa realizowanego 
w środowisku złożonym z ojca i matki odpowiada prawdziwemu zabezpiecze-
niu interesów i dobra dziecka. Nie ma wątpliwości, że „dziecko należy chronić 
przed umieszczeniem go w środowisku pary jednopłciowej. Przede wszystkim 
związek taki nie tworzy rodziny (…). Przyzwolenie w majestacie prawa w wie-
lu państwach europejskich na adopcję przez homoseksualistów (lesbijki) jest 
skandalem i rażącym pogwałceniem praw dziecka (art. 3 Konwencji o prawach 
dziecka), a zwłaszcza prawa do wychowania w rodzinie”24. 

Odnosząc się do przepisów prawa polskiego wskazujących na uprawnie-
nia dziecka w sytuacji życia rodzinnego, wskazać należy art. 95 § 4 k.r.o., kła-
dący nacisk na relacje partnerstwa pomiędzy rodzicami a dziećmi w sprawach, 
w których rozwój dziecka i stopień jego dojrzałości na to pozwalają25. Celem no-
welizacji tego artykułu było zagwarantowanie dziecku, które choć w pewnych 
sprawach może samodzielnie podejmować decyzje, to powinno jednak wysłu-
chać rad i zaleceń rodziców, poszanowania jego wolności i praw, przez co rela-
cje członków rodziny winny być oparte na wzajemnym szacunku (art. 87 k.r.o.)26. 
Art. 96 k.r.o. odnosi się z kolei bezpośrednio do zadania formowania i wychowa-
nia dziecka. Wśród elementów wychowania gwarantujących mu właściwe stan-
dardy życia, a także zdobywanie istotnych informacji poprzez zagwarantowanie 
prawa do edukacji wymienia się: kształtowanie w dziecku postaw emocjonalnych 
(uczuciowości, wrażliwości, poczucia godności), formowanie światopoglądu oraz 
systemu wartości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych oraz umiejętności 
praktycznych, zaznajamianie dziecka z treścią prawa i zasad współżycia, wyra-
bianie obowiązkowości, zdyscyplinowania oraz samodzielności27. Prawo dziec-
ka do wychowania w rodzinie implikuje też postawę skutecznego skłaniania go 
do posłuszeństwa przez rodziców. Znowelizowany ustawą z dnia 1 sierpnia 2010 
roku art. 961 k.r.o. przewiduje zakaz stosowania kar cielesnych. W komentarzach 
do tego przepisu prawa wskazuje się, iż przedmiotowym kryterium jego wyłą-
czenia są sytuacje odnoszące się do „bezpieczeństwa życia i zdrowia dziecka oraz 
jego otoczenia”28. Istota tego upominania rodzicielskiego lub też skutecznej per-
swazji musi jednak mieć na względzie poszanowanie godności osobowej dziecka, 
zawsze przy uwzględnieniu stopnia jego rozwoju29. Gwarantując mu w ten spo-
sób prawo do efektywnego wychowania w rodzinie, a zarazem umożliwiając mu 
życie bez przemocy, rodzice, ponosząc odpowiedzialność za wykonywanie swej 
władzy, nie mogą „działaniem lub zaniechaniem dopuścić do wyrządzenia przez 
24 Tamże, pkt 5.
25 Por. J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 569.
26 Por. tamże.
27 Por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 346.
28 Tamże, s. 356.
29 Tamże. 

dziecko szkody osobom trzecim”30. Można zauważyć, iż w zakresie wychowania 
dziecka, obejmującego troskę o rozwój fizyczny i duchowy oraz należyte przygo-
towanie do pracy dla dobra społeczeństwa, w komentarzach zwraca się jedynie 
ogólnie uwagę na elementy związane z kształtowaniem osobowości dziecka, za-
znaczając, iż „prawidłowe wychowanie polega na zapewnieniu dziecku stabilnej 
sytuacji życiowej i właściwego klimatu uczuciowego oraz otaczaniu go szacun-
kiem”31. Podobną trudność dostrzega się także w kwestii formowania światopo-
glądu i systemu wartości, podkreślając, iż konieczne jest unikanie sprzecznych 
decyzji i postaw rodziców skutkujących zaburzeniem procesu wychowania32. 
Nie podejmując w tym miejscu zagadnień dotyczących wychowania religijnego, 
warto jednak zaznaczyć, iż skoro dobro dziecka związane z jego wychowaniem 
i kształtowaniem osobowości – dla dobra społeczeństwa – jest kwestią nadrzęd-
ną, to należy raz jeszcze zdecydowanie negatywnie ocenić wszelkie próby gwa-
rantowania praw adopcyjnych parom jednopłciowym, co dobitnie wyraził prof. 
Smyczyński, a także poważnie zastanowić się nad interpretacją założeń i samych 
projektów przepisów dotyczących in vitro – szczególnie w kwestii trwałości i jed-
ności związków, a także kształtowania samych postaw ogólnoludzkich. 

Analizując przepisy KPK odnoszące się do obowiązków związanych 
z wychowaniem dziecka33, należy podkreślić, iż zadania wskazane przez pra-
wodawcę obejmują „wychowanie fizyczne, moralne, religijne, a także wycho-
wanie kulturalne i społeczne”34. Już w pierwszym spojrzeniu na zakres tych 
obowiązków charakterystyczne okazuje się holistyczne ujęcie osoby dziecka 
zarówno w wymiarze fizycznym i psychicznym, jak i w wymiarze jego życia 
doczesno-kulturowego oraz religijno-duchowego. Takie ukierunkowanie za-
dań wychowawczych ma na celu zagwarantowanie i zapewnienie dziecku pra-
wa do kształtowania jego własnej tożsamości jako osoby i zarazem członka 
społeczności. W odniesieniu do obowiązku wychowania fizycznego potom-
stwa zwraca się uwagę na konieczność zabezpieczenia dziecku tego wszyst-
kiego, czego potrzebuje ono do życia i normalnego rozwoju. Realizacja tego 
zadania obejmuje czas od samego poczęcia dziecka35 i może zostać stresz-
czona w słowach non faciendi aliquid contra prolem36. Formuła ta obejmuje 
30 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 230.
31 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dz. cyt., s. 349.
32 Por. tamże, s. 350.
33 Por. kan. 793, 795, 1136 KPK.
34 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, dz. cyt., s. 262.
35 Por. tamże, s. 263.
36 „(…) obligatio non impediendi effectum ad quem praefati actus ex natura ordinatur, nem-

pe ad conceptionem, vitam physicam prolis integritatem”; coram Pinto z dnia 28 październi-
ka 1983 roku, w: RRD LXXV, s. 559; por. także: coram Huber z dnia 20 grudnia 1995 roku, w: 
RRD LXXXVII, s. 749; coram Defilippi z dnia 18 października 2001 roku, w: RRD XCIII, s. 625;  
I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem…, dz. cyt., s. 44. 
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zarówno działanie przeciwko życiu – np. w sytuacji, gdy doprowadza się do 
intoksykacji alkoholowej dziecka przez matkę nadużywającą alkoholu – jak 
i działania, które już na etapie wychowawczym prowadzą do deformacji oso-
bowości dziecka. Wracając na moment do kwestii zakresu tego prawa dziecka 
w prawie cywilnym, warto wspomnieć, iż tylko sygnalizuje się potrzebę troski 
o „duchowy rozwój dziecka”37, przyjmując, jak wskazuje konwencja, iż nauka 
dziecka będzie ukierunkowana na: 

 
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz 

zdolności umysłowych i fizycznych dziecka; b) rozwijanie szacunku dla praw 
człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych; c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości 
kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym 
dziecko mieszka, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i innych kultur;  
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, 
w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni 
między wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi 
oraz osobami rdzennego pochodzenia; e) rozwijania poszanowania środowiska 
naturalnego38.
 
Nie sposób nie zauważyć, że samo doświadczenie życiowe wskazuje, iż płasz-

czyzna wychowania religijno-duchowego odgrywa znaczącą rolę w kształtowa-
niu osobowości człowieka, jak i jego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. 
Spotykana nieraz (?) postawa rodziców, którzy twierdzą, iż w poszanowaniu 
„wolności dziecka do wyrażania własnych przekonań” nie będą „zmuszać go” 
do wychowania religijnego, jest więc nie tylko wyrazem braku odpowiedzial-
ności, lecz również naruszeniem jednego z fundamentalnych praw dziecka. 
Słusznie bowiem zwraca uwagę prof. Janusz Gręźlikowski, iż to rodzice „win-
ni nauczyć swoje dzieci wystrzegania się niewłaściwych kompromisów i dewia-
cji grożących społecznościom ludzkim”39. Mówiąc w kontekście wychowania 
religijnego o prawach dzieci, warto przypomnieć, iż prawodawca, przy zacho-
waniu rozróżnienia ze względu na wiek, wskazuje wobec tych, którzy posiada-
ją używanie rozumu, na prawo do przystępowania do sakramentów (kan. 213 
KPK). Wśród szczegółowych dyspozycji zaznacza się więc prawo do sakramen-
tu bierzmowania (kan. 889 § 2 KPK), Eucharystii (kan. 913 § 1 KPK), spowiedzi 
św. (kan. 914 KPK), namaszczenia chorych (kan. 1004 § 1 KPK). Mówiąc zatem 
o wychowaniu potomstwa, dla oceny podstawowego zaangażowania wymaga-
nego od rodziców szczególne znaczenie ma nie tyle ilość podejmowanych przez 
nich działań, ile przede wszystkim funkcjonalność ich zaangażowania na rzecz 
37 Por. art. 96 § 1 k.r.o.
38 Art. 29, nr 1 KPD.
39 J. Gręźlikowski, Rola i zadania rodziców, dz. cyt., s. 185.

dobra dziecka40. Wynika z tego zatem, iż prawo dziecka do otrzymania właści-
wego wychowania, a tym samym należytego przygotowania do funkcjonowania 
w społeczeństwie, wymaga osobistego zaangażowania obojga rodziców41.

Celem dopełnienia obrazu praw dziecka w kontekście obowiązków i zadań 
związanych z wychowaniem warto wspomnieć także o jego prawie do wyra-
żania własnej woli. Powyżej wspomniano już sytuacje, w których małoletni na 
podstawie prawa Bożego lub kanonicznego są wyjęci spod władzy rodziców. 
Analizując tę kwestię, zwraca się jednak uwagę, iż w całym procesie wychowaw-
czym dziecko, ulegając wpływom osób trzecich, może odmawiać posłuszeństwa 
własnym rodzicom42. Jak stwierdza się w komentarzach do tego zagadnienia, 
w takich sytuacjach możliwość przedstawienia przez dziecko swojego stanowi-
ska odpowiada poszanowaniu jego godności43, a choć o ostatecznym kształcie 
procesu wychowawczego decydują rodzice, taka postawa dialogu i wzajemne-
go wysłuchania racji sama w sobie jest już procesem wychowawczym44. W kon-
tekście prawa do wyrażania własnej woli i opinii możliwa jest także sytuacja, 
w której dziecko przeciwstawiać się będzie poleceniom nakazującym mu łama-
nie prawa Bożego lub kościelnego, bądź też zagrożona będzie sama jego wia-
ra przez akatolickie wychowanie. W takim kontekście, jak pisze Piotr Kroczek, 
„możliwy jest wówczas legalny kanoniczny sprzeciw wychowanka wobec wy-
chowującego. Do tego sprzeciwu ma wychowanek nie tylko prawo, ale także 
obowiązek nieposłuszeństwa”45. 

4. „Prawo dziecka do normalnej rodziny” – relacje małżeńskie 

W tym miejscu należy podjąć zasygnalizowany już wątek relacji wewnątrz-
rodzinnych, a tym samym prawa dziecka do wychowania w pełnej i stabilnej 
rodzinie. Doktryna prawa kanonicznego, pozostając wierna podstawowemu 

40 „Bisogna cioè valutare se le responsabilità che assumono nei confronti della prole siano diret-
te veramante ed efficacemente a perseguire il bene delle nuove creature, nelle concretezza del-
la programmazione della vita familiare”; I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem…, dz. cyt.,  
s. 243.

41 Por. S. Tyl, Prawo rodziców do wychowania, dz. cyt., s. 237; H. Stawniak, Uprawnienie-obowią-
zek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego, „Prawo 
Kanoniczne” 1989, nr 3–4, s. 138: „Harmonijne zaangażowanie obojga rodziców w procesie 
wychowania to nic innego, jak czynna obecność ojca i matki”.

42 Por. J. Gręźlikowski, Rola i zadania rodziców, dz. cyt., s. 184.
43 Por. tamże; J. Krukowski, Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego wychowania dzie-

ci w prawie kanonicznym i w prawie polskim – wprowadzenie do tematyki, w: Ochrona funkcji 
wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski, Szczecin 2007, s. 22–23;  J. Krukow-
ski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 66–67.

44 Por. K. Warchałowski, Prawo rodziców do wychowania dzieci, dz. cyt., s. 62–63; J. Krukowski, 
Polskie prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 66–67.

45 P. Kroczek, Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków 2013, s. 106. 
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i niezmiennemu nauczaniu Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, zawsze 
zwracała uwagę, iż „Prowadzenie życia małżeńskiego w duchu chrześcijań-
skim domaga się takiego dojrzałego pojęcia miłości i dojrzałych relacji mię-
dzyosobowych”, w których także sama „płciowość winna być ujmowana jako 
dar dla współmałżonka, który to dar pozwala na pełniejsze bycie sobą we wza-
jemnych relacjach”46. Sama natura człowieka jako istoty ukierunkowanej ku 
relacjom z innymi zakłada, iż jedynym miejscem zdatnym do przyjęcia po-
tomstwa jest rodzina zbudowana na fundamencie małżeństwa47. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć podstawową zgodność ujęcia pedagogiki rodziny oraz pra-
wa kanonicznego, albowiem pierwszą relacją, jaką tworzą nupturienci na 
mocy wyrażonej zgody małżeńskiej, jest relacja mąż–żona48. 

W kontekście kanonicznych obowiązków małżeńskich związanych z płasz-
czyzną relacji międzyosobowych wskazać należy za prof. Sztychmilerem obo-
wiązek wierności i nierozerwalności małżeństwa, współżycia intymnego na 
sposób ludzki, pielęgnowania wspólnoty małżeńskiej, czyli prawidłowych re-
lacji interpersonalnych, świadczenia pomocy współmałżonkowi oraz przy-
czyniania się do jego dobra i świętości49. 

4.1. Relacje rodzinne a techniki sztucznej prokreacji i „wolne związki”
Podejmując łącznie analizę przestrzeni prawa kanonicznego i cywilne-

go w odniesieniu do kwestii relacji rodzinnych, warto rozpocząć od zagad-
nienia prawa dziecka do poczęcia jako owoc wzajemnego daru małżonków. 
Stanowisko Magisterium Kościoła i jurysprudencji kanonicznej jest w tej 
materii jednoznaczne i jasne. Należy jednak zapytać, jak w stosunku do pra-
wa dziecka gwarantującego mu poznanie i budowanie własnej tożsamości 
oraz utrzymywanie stosunków z rodzicami ma się kwestia technik repro-
dukcyjnych. Z jednej strony, nie można pominąć wyrażonych przez prof. 
Marka Safjana zastrzeżeń, iż błędne byłoby całkiem bezkrytyczne przyj-
mowanie wszelkich optymistycznych deklaracji małżonków starających się 

46 H. Stawniak, Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania, „Prawo Kanonicz-
ne” 1993, nr 3–4, s. 123.

47 Por. I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem…, dz. cyt., s. 146. 
48 „Coniuges enim prius sunt maritus et uxor, deinde pater et mater”; coram Funghini z dnia  

14 października 1992, w: RRD LXXXIV, s. 453. Na gruncie rozważań z pedagogiki rodziny war-
to przytoczyć słowa A. Błasiak: „(…) więź między małżonkami ma pierwszeństwo przed rela-
cjami rodziców z dziećmi. Wynika to z faktu, że dzięki więzi rodziców dziecko pojawia się na 
świecie. Dlatego u podstaw dobrze funkcjonującej rodziny jest zgodne i trwałe małżeństwo. 
Prawidłowa więź między mężem i żoną jest podstawowym elementem scalającym małżeństwo 
oraz ma znaczenie dla jakości funkcjonowania rodziny. Więź między małżonkami jest s o l ą 
z i e m i  leżącą u podstaw rodziny i determinującą jej losy”; A. Błasiak, Znaczenie więzi i at-
mosfery rodzinnej, dz. cyt., s. 132.

49 Por. R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, dz. cyt., s. 244–251.

o przeprowadzenie zabiegu sztucznego zapłodnienia50. W dyskusji nad tym 
problemem zawsze może pojawić się argument, iż sytuacje takie stają się 
coraz rzadsze, jednak wydaje się, iż dzieje się tak nie tyle z powodu zaniku 
samych kontrowersji co do technik sztucznego zapłodnienia, ile z powodu 
zmiany mentalności w społeczeństwie. Trzeba jednak zaznaczyć, iż mental-
ność ta okazuje niekiedy „przebudzenie” w sytuacji, gdy technologia swoimi 
możliwościami wyprzedza oceny moralne, jak w przypadku technicznej – 
a w Wielkiej Brytanii już także prawnej – możliwości poczęcia dziecka przy 
użyciu materiału genetycznego trzech osób, lub też w sytuacji prowadzenia 
zabiegu in vitro u osób, u których z racji wieku powstaje pytanie o możli-
wość podejmowania się rodzicielstwa51. Podobne kontrowersje należy wska-
zać w przypadku możliwych procedur sztucznej prokreacji w odniesieniu 
do osób samotnych lub też homoseksualnych związków kobiecych. Co wię-
cej, odnosząc się do samej trwałości relacji rodzinnych, które mają ogromny 
wpływ na kształtowanie tożsamości i osobowości dziecka – a tym samym są 
podstawowym dobrem i prawem dziecka – warto wskazać także krytyczne 
uwagi prof. Smyczyńskiego. Odnoszą się one do modyfikacji, w związku ze 
wspomnianą „zmianą mentalności”, przepisów prawa rodzinnego dotyczą-
cych kontroli instytucji państwa nad rodzicami pozostającymi w konkubi-
nacie i sprawującymi pieczę nad dzieckiem (2008).

 
Takie rozwiązanie zaspokaja żądania środowisk obyczajowo (i chyba moral- 

nie) liberalnych, domagających się jednolitego traktowania pożycia oparte-
go na małżeństwie i wolnego związku, jednak takie rozwiązanie wprowadza 
aksjologiczną i prakseologiczną sprzeczność. (…) brak woli formalnego 
i prawnego związania się stron tego związku i poddania jego istnienia kon-
troli państwa może budzić wątpliwości co do zamiaru trwałości tego związku 
i nawiązania rodzinnej więzi między rodzicami dziecka52.
 
Dziecko ma bowiem prawo do kontaktów ze swoimi rodzicami, choć w sy-

tuacji braku woli jednego z nich trudno jest wymusić odpowiednią sankcją 

50 „(…) realność pojawienia się konfliktów między małżonkami już po przeprowadzeniu zabiegu 
sztucznej inseminacji osłabia znacznie argumentację na rzecz stosowania tej metody sztucz-
nej prokreacji. Wskazuje bowiem, jak mylne mogą być niekiedy oceny i przewidywania co do 
manifestowanych na początku postaw rodzicielskich”; por. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji 
w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 54.

51 Dzieci trojga rodziców? Izba Gmin powiedziała „tak”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-
-swiata,2/dzieci-trojga-rodzicow-glosowanie-w-izbie-gmin,511676.html (dostęp: 28 kwiet-
nia 2015); 65-latka spodziewa się czworaczków. Trzynaścioro dzieci już ma, http://www.tvn24.
pl/wiadomosci-ze-swiata,2/65-latka-spodziewa-sie-urodzic-czworaczki,532751.html (dostęp: 
28 kwietnia 2015).

52 T. Smyczyński, Prawo rodzinne, dz. cyt., s. 238.
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realizację tego obowiązku rodzicielskiego53. Wskazany na początku ogólny 
postulat „prawa dziecka do normalnej rodziny” ukazuje zatem, iż pod poję-
ciem tym kryje się nie tylko usankcjonowany prawnie związek mężczyzny i ko-
biety, lecz wszystko to, co zawiera się w terminie honor matrimonii będącym 
formułą prawną; w zakresie tego prawa zaś mieści się więc zarówno gwaran-
cja, by dziecko poczęło się jako owoc wzajemnego daru osobowego małżon-
ków, jak i „zagwarantowanie dla bezpieczeństwa i dobra dziecka właściwych 
oraz zdrowych relacji pomiędzy samymi małżonkami”54. Także pedagogika 
rodziny wyraźnie zwraca uwagę, iż „zaburzona więź małżeńska powoduje po-
wstawanie u dziecka poczucia osamotnienia, co często określa się mianem 
s i e r o c t w a  d u c h o w e g o, będącego konsekwencją braku emocjonalnego 
i egzystencjalnego oparcia w rodzicach. Wówczas dzieci szukają kompensacji 
tych potrzeb na zewnątrz rodziny”55. 

Na płaszczyźnie prawa kanonicznego gwarancją wspomnianego powyżej 
prawa dziecka, a zarazem zabezpieczeniem stabilności relacji rodzinnych są 
wymogi stanowiące o konieczności poczęcia dziecka in modo humano56 i nie 
inaczej niż ex proprio coniuge57 oraz wszystkie obowiązki związane z niero-
zerwalnością, a także jednością i wiernością małżeńską. Te właśnie zakresy 
obowiązków niejako warunkują także – wymienione powyżej – zadania pie-
lęgnowania relacji międzyosobowych, świadczenia sobie wzajemnej pomo-
cy oraz przyczyniania się do dobra i świętości. To współdziałanie małżonków 
w celu budowania poprawnych i głębokich relacji interpersonalnych, wspólne 
podejmowanie trudów, jest więc szansą zarówno dla nich samych, jak i dla ich 
potomstwa, a jednocześnie fundamentem realizacji obowiązków związanych 
z prawem dziecka do wychowania w rodzinie. „Wypełnianie zadań małżeń-
skich w duchu wzajemnej ofiary i życzliwości jest klimatem, w którym roz-
wija się człowiek i ubogaca o wartości ogólnoludzkie”58. Można powiedzieć, 
iż tak jak rola rodziców oraz ich wzajemne relacje są szczególnie widoczne 
w wypełnianej przez nich posłudze uświęcania życia rodzinnego, tak wydaje 
się, iż potrzeba wyraźniejszego uwidaczniania ich roli w perspektywie realiza-
cji praw dziecka – szczególnie znaczenia ich relacji małżeńskich i rodzinnych 
stanowiących jedną z podstaw realizacji tych praw. W tym względzie można 

53 Por. tamże, s. 246. 
54 M. Czujek, Godność prokreacji, dz. cyt., s. 129. 
55 A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej, dz. cyt., s. 134.
56 Por. kan. 1061 KPK; coram Civili z dnia 9 grudnia 1992 roku, w: RRD LXXXIV, s. 639; A. D’Au-

ria, Il consenso matrimoniale, Roma 2007, s. 78; M. Galluccio, Humano modo: le alterazioni del 
raproto coniugale nel matrimonio canonico, Roma 2012, s. 49.

57 Por. coram Stankiewicz z dnia 24 marca 1988 roku, w: RRD LXXX, s. 186–187; tenże z dnia  
26 marca 1990 roku, w: RRD LXXXII, s. 228.

58 H. Stawniak, Udział małżonków-rodziców…, dz. cyt., s. 124.

by stwierdzić, iż obowiązek świadczenia sobie wzajemnej pomocy, ale i wza-
jemnego uświęcania się małżonków oprócz aspektu moralnego ukazuje także 
swój walor jurydyczny – w kontekście prawa dziecka do wychowania religij-
nego i korzystania z sakramentów. 

4.2. Relacje rodzinne a wychowanie dziecka
Mówiąc o płaszczyźnie relacji międzyosobowych i wspólnym podejmo-

waniu zadań przez małżonków, należy wspomnieć o płaszczyźnie wychowa-
nia potomstwa. Tak jak cywilne prawo małżeńskie zwraca uwagę na prawo 
dziecka do kontaktów z własnymi rodzicami, tak też w doktrynie prawa kano-
nicznego istnieje przekonanie, iż pozbawieniem dziecka prawa do wzrastania 
w rodzinie jest np. sytuacja przekazania go – celem otrzymania jak najlep-
szej edukacji od najmłodszych lat życia – do ośrodków edukacyjnych o cha-
rakterze zamkniętych kolegiów59. Należy więc w tym miejscu zapytać także 
o możliwość i konsekwencje przełożenia analizowanej kwestii praw dziecka 
na kanoniczną zdolność i wolę nupturientów do zawarcia małżeństwa. 

W kontekście kan. 1095, nr 3 KPK wszelkie kwestie związane z niezdolno-
ścią osoby do nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, tenden-
cje do szybkiego porzucania ról społecznych, które wpływają w pierwszym 
rzędzie na obowiązki z zakresu bonum coniugum, będą także po części od-
działywać na sferę praw dziecka, naruszając przede wszystkim jego prawo 
do wychowania w rodzinie o stabilnych relacjach; mogą także – w skrajnych 
przypadkach – wpływać na prawo dziecka do życia w bezpieczeństwie. Odno-
sząc się do samych relacji rodzinno-małżeńskich, wydaje się, iż zakres tytułu 
z kan. 1095, nr 3 KPK nie nastręcza większych trudności, odnosząc go przez 
pryzmat tychże relacji do związanych z nimi praw dziecka. Bardziej złożo-
na w tej kwestii jest natomiast sytuacja możliwego wykluczenia wychowania 
potomstwa. W doktrynie prawa istnieją różne stanowiska odnośnie do hipo-
tetycznej możliwości symulacji. Pierwsze z nich, wywodząc się z tradycji ka-
nonicznej, zakłada, iż jedynie zanegowanie naturalnego – ludzkiego wymiaru 
wychowania (bonum physicum prolis) stanowiącego jedno z obowiązkiem 
przekazania i zachowania życia prowadzi do nieważności małżeństwa, pod-
czas gdy wykluczenie wychowania religijnego i moralnego potomstwa nie wy-
wołuje takiego efektu60. Drugie stanowisko, niejako na przeciwnym biegunie, 
59 Por. I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem…, dz. cyt., s. 251. „Risulta in contrasto con la dispo-

nibilità fondamentale ad assumre l‘educatio prolis anche il proposito dei coniugi di escludere 
di crescere i figli all’interno della comunità familiare. Questa intenzione viene infatti a negare 
un presupposto essenziale per la corretta formazione umana della prole, che è l’essere accolto 
in una communità familiare ispirata da relazioni interpersonali di amore e di solidarietà reci-
proci”; tamże, s. 252.

60 Por. A. Stankiewicz, L’esclusione della procreacione ed educazione delle prole, w: La simula-
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wskazuje, iż radykalna intencja wykluczenia wychowania religijnego jest po-
stawą zaprzeczającą prawdziwej otwartości na potomstwo, która powinna 
charakteryzować małżeństwo61. Pomiędzy wskazanymi opiniami niejako po-
środku znajduje się stanowisko Carlo Gullo, iż jedynie całkowite wyklucze-
nie wychowania potomstwa – w przypadku gdyby jedno z małżonków nawet 
w części nie miało woli podjąć się tego obowiązku – powoduje nieważność 
małżeństwa62. Nie ulega wątpliwości, że – jak ujmuje to nr 36 Familiaris con-
sortio – małżonkowie, będąc w akcie przekazywania życia współpracowni-
kami Boga, są równocześnie współodpowiedzialni za wychowanie religijne 
i przekaz wiary63, nie w znaczeniu przekazania ontologicznej łaski, lecz w sen-
sie przygotowania dziecka na odpowiedź otrzymanej łasce. Małżonkowie, ce-
lebrując bowiem własny akt zaślubin, zostają mocą sakramentu umocnieni 
i uzdolnieni do podjęcia swej misji i zrealizowania w sposób nade wszystko 
konkretny ich kapłaństwa powszechnego wynikającego z otrzymanego przez 
nich chrztu św.; a więc uczestnictwa we władzy, nauczaniu i ofierze Chrystu-
sa w odniesieniu do ich potomstwa. Z takiego punktu widzenia lepiej zrozu-
mieć małżeństwo jako stan życia, a nie jedynie rolę życiową; stan, do którego 
małżonkowie zostają konsekrowani, by tym samym pełnić swoją misję w Ko-
ściele64. Gdyby zatem uznać, że wychowanie przeciwne wierze lub też brak 
woli wychowania w wierze potomstwa nie przekreślają ważności małżeństwa 
sakramentalnego, warto byłoby jednak zadać pytanie, czy choćby w kontek-

zione del consenso matrimoniale canonico (Studi Giuridici XXII), Città del Vaticano 1990, 
s. 165–174.

61 Por. A. Bonnet, L’ordinatio ad bonum prolis quale causa di nullità matrimoniale, „Diritto ec-
clesiastico” 1984, nr 2, s. 122–123; L. Muselli, Manuale di diritto canonico e matrimoniale, Bo-
logna 1995, s. 193–194. 

62 Por. C. Gullo, Simulazione e metus, w: La simulazione del consenso…, dz. cyt., s. 246–247.
63 „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczest-

nictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w so-
bie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia 
jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym Sobór Watykański II: »Rodzice, ponieważ dali 
życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego 
muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze 
jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców 
bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga 
i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina 
jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom«. Prawo-obo-
wiązek rodziców do wychowywania jest czymś i s t o t n y m, i jako taki związany jest z samym 
przekazywaniem życia ludzkiego; jest on p i e r w o t n y  i  m a j ą c y  p i e r w s z e ń s t w o 
w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łą-
czącej rodziców i dzieci; w y k l u c z a  z a s t ę p s t w o  i  j e s t  n i e z b y w a l n y, dlate-
go nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony”; Jan Paweł II, 
Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 36.

64 Por. P. Picozza, L’esclusione dell’obbligo dell’educazione della prole, w: Prole e matrimonio ca-
nonico (Studi Giuridici LXII), Città del Vaticano 2003, s. 288.

ście praw dziecka do korzystania z środków zbawczych decyzja taka, podję-
ta przed ślubem, nie skutkowałaby nieważnością małżeństwa. Wątpliwość ta 
staje się tym bardziej aktualna w obliczu nierzadkich postaw nupturientów/
małżonków stwierdzających, iż „dziecko wybierze to, co będzie chciało”. Pyta-
nie takie jest ryzykowne, nie chodzi jednak o poszukiwanie nowych możliwo-
ści rozpatrywania nieważności małżeństwa z tego powodu, lecz o uściślenie 
zakresu obowiązków związanych zarówno z wychowaniem potomstwa, jak 
i zadaniem wzajemnego uświęcania się małżonków. Tak jak w owym drugim 
przypadku, mówiąc o wzajemnym uświęcaniu się małżonków, na pierwszym 
miejscu stricte rozumie się małżeństwo katolickie (nie wykluczając możliwo-
ści doskonalenia się i odnajdywania Boga także w małżeństwach mieszanych 
i różnych religijnie), tak też to samo odnosi się do obowiązku wychowania 
religijnego potomstwa i jego wykluczenia65. Fundament jurysprudencji ka-
nonicznej pozostaje więc niezmienny, a ubogacona zostaje rzeczywistość ro-
zumienia natury małżeństwa sakramentalnego66.

Zakończenie

Refleksja na temat praw dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich 
pozwala zatem zauważyć, iż choć w samym KPK nie zostały one potraktowa-
ne w sposób odrębny, to jednak przestrzeń prawa kościelnego traktuje nieja-
ko szerzej podmiotowość małoletnich i dzieci, a co za tym idzie, ich zdolność 
do realizowania własnych praw, niż czyni to prawo cywilne. Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak potrzeba pogłębienia refleksji nad wymiarem oso-
bowym małżeństwa – zwłaszcza w kontekście wzajemnych relacji małżon-
ków. To właśnie one bowiem tworzą przestrzeń i fundament realizacji praw 

65 „Infatti, se si considera che il diritto ed il correlativo dovere educativo dei genitori è qualificato 
come essenziale dal Codice e, contenutisticamente, afferisce sia: «l’educazione completa dei 
figli in senso personale e sociale, ai valori essenziali della vita umana, come anche l’educazione 
propriamente cristiana dei figli, cioè la loro crescita cristiana»; se poi si tiene presente, che al-
meno tra battezzati, il matrimonio non è soltanto una realtà naturale ma è un sacramento della 
nuova Alleanza per cui non sembra sufficiente riferirsi, per la sua valida costituzione, soltan-
to al minimo necessario per diritto naturale, pare doversi qui affermare che se al momento del 
consenso uno o entrambi i contraenti formulassero il proposito di escludere dal loro coniugio 
il diritto dovere coniugale, e la conseguente obbligazione, di impegnarsi nella educazione mo-
rale o religiosa dei futuri figli, o decidessero di proibire, impedire loro qualsiasi possibilità edu-
cativa mediante i corrispondenti atti contrari, certamente essi escluderebbero non soltanto un 
diritto umano fondamentale che spetta per natura ai loro futuri figli, ma escluderebbero anche 
un preciso elemento costitutivo cui è ordinato per sua natura il matrimonio nell’ottica della fe-
de e pertanto il loro consenso si dirigerebbe verso una realtà diversa dal matrimonio proposto 
dall’ordinamento con la conseguente nullità del loro coniugio”; A. D’Auria, Il consenso matri-
moniale, dz. cyt., s. 533–535.

66 Por. I. Zuanazzi, L’ordinatio ad educationem…, dz. cyt., s. 45 i 273.
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dziecka i drogę rozwoju samego małżeństwa. Spośród poruszanych kwestii 
związanych z prawami dziecka dużą uwagę należy też zwrócić na problem 
wykluczenia wychowania moralnego i religijnego potomstwa, który choć 
może przybierać pozór obojętności, faktycznie jest często wyrazem woli nie-
przyjmowania na siebie tego istotnego – dla całego małżeństwa i relacji panu-
jących w rodzinie – obowiązku. 

Summary

Children’s rights in the context of marital responsibilities. 
The canonical and civil look

The issue of respecting the rights of the child is present in every law-abi-
ding society. Though established on the international forum catalog of chil-
dren’s rights includes the vast majority of the fundamental guarantees of 
society towards its youngest members, changes in community life as well as 
the development of many other areas of life tend to constant reflection on the 
interpretation of those rights. In particular, it is necessary to again and expli-
cit placement of children’s rights within the family relationships and the same 
obligations of marriage, to ensure real possibility of their implementation and 
at the same time underline the irreplaceable role of the family. In this sense, 
a very clear turns out to be overall postulate of “child’s right to a normal fami-
ly”, which in the space of canonical finds its fullness.

Ks. Marcin Czujek – doktor prawa kanonicznego. Studia odbył na 
Wydziale Prawa Kanonicznego im. św. Piusa X w Wenecji, następnie na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sędzia 
w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu. 
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Bycie nauczycielem wychowania do życia w rodzinie w polskiej szkole wy-
maga odpowiednich kwalifikacji zawodowych1. Uzyskuje się je najczęściej 
w trakcie studiów podyplomowych lub w ramach kształcenia pedagogiczne-
go przygotowującego do nauczania kolejnego przedmiotu. Istnieje przy tym 
wiele rozwiązań formalnych, które funkcjonują w polskich wyższych uczel-
niach (na uniwersytetach, w akademiach i wyższych szkołach zawodowych). 
Obecnie reguluje je Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela2. Rozporządzenie to stanowi podstawę do 
projektowania i zastosowania rozwiązań edukacyjnych w zakresie kształcenia 
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. W oparciu o określone w nim 
standardy na polskich uczelniach opracowywane są programy studiów, które 

1 Zob. np. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwa-
lifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, 
Dz. U. z 2013, poz. 1207; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2012, poz. 426.

2 Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 131.
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przygotowują do pracy w tym charakterze. Udział studentów w tego rodzaju 
kształceniu ma na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych3. 

Analizy podjęte w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół wyżej 
wymienionej problematyki. Zmierzają do ukazania specyfiki kształcenia na-
uczycieli wychowania do życia w rodzinie. W związku z powyższym zwróci 
się uwagę na założenia kształcenia przygotowującego do nauczania wychowa-
nia do życia w rodzinie oraz na sposoby realizacji tych założeń w wybranych 
polskich uczelniach wyższych. Analizy te poprzedzi ukazanie – w sposób syn-
tetyczny – zakresu znaczeniowego terminu „kształcenie nauczycieli wycho-
wania do życia w rodzinie”. W zakończeniu zostaną ukazane mocne i słabe 
strony tegoż. 

1. Wokół terminu „kształcenie nauczycieli wychowania  
 do życia w rodzinie”

Sam termin „kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie” jak 
dotąd nie został zdefiniowany w polskiej literaturze. W tej sytuacji na uwagę 
zasługują trzy kategorie pojęciowe, które odgrywają ważną rolę w określeniu 
jego zakresu znaczeniowego. Są to: „kształcenie”, „nauczyciel” i „wychowa-
nie do życia w rodzinie”. Niewątpliwie każda z nich wiąże się z edukacją do-
rosłych4. Zmierza bowiem do przygotowania studentów w różnym wieku do 
wykonywania zawodu nauczyciela w szkole i prowadzenia zajęć z wychowa-
nia do życia w rodzinie. 

Rozpatrując całościowo „kształcenie nauczycieli wychowania do ży-
cia w rodzinie”, należy podkreślić, że termin ten wiąże się ze zdobywaniem 
kwalifikacji zawodowych. Wskazuje na formalny proces pozyskiwania wie-
dzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu wychowania do życia 
w rodzinie, podstaw psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej5. Istot-
nym elementem tej aktywności edukacyjnej jest udział w zajęciach z dydakty-
ki metodyki nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz zaangażowanie 
w praktykę pedagogiczną. W czasie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodo-
wych w szkole studenci zdobywają wiedzę dydaktyczną i przedmiotową oraz 

3 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szcze-
gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształ-
cenia nauczycieli, Dz. U. z 2009, nr 50, poz. 400. 

4 Zob. np. A. Fabiś, M.S. Knowles, E.F. Holton, R.A. Swanson, Edukacja dorosłych, tłum. M. Habura, 
R. Ligus, A. Nizińska, Warszawa 2009. 

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, poz. 131. 

rozwijają umiejętności pedagogiczne. Uczą się też rozwiązywać problemy wy-
chowawcze oraz rozwijać predyspozycje osobowościowe w zakresie bycia re-
fleksyjnym praktykiem, innowatorem i badaczem w działaniu. Wszystko to 
ma duże znaczenie w przygotowaniu studentów do pracy w charakterze od-
powiedzialnego nauczyciela wychowania do życia w rodzinie6, służy bowiem 
ich wszechstronnemu rozwojowi7. 

2. Założenia kształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, jak już wyżej 
wspomniano, aktualnie prowadzone jest w Polsce w oparciu o Rozporzą-
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania za-
wodu nauczyciela8. Kształcenie to ma na celu przygotowanie studentów do 
prowadzenia nadobowiązkowych zajęć z wychowania do życia w rodzinie 
w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Stąd też zakłada się, że będzie ono realizowane w ramach przygotowania fa-
kultatywnego do nauczania kolejnego przedmiotu lub studiów podyplomo-
wych9. Zakres merytoryczny tego kształcenia nie został wprost określony 
w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Zaznaczono jednak, że powinien to 
być wymiar zapewniający merytoryczne przygotowanie do nauczania przed-
miotu (prowadzenia zajęć)10. Na tej podstawie w kształceniu nauczycieli wy-
chowania do życia w rodzinie są planowane przedmioty związane z dyscypliną 
kierunkową, czyli familiologią. Poszczególne zajęcia specjalistyczne mają od-
bywać się zgodnie z treściami wychowania do życia w rodzinie, które zostały 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół11. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na zagadnienia dotyczą-
ce życia seksualnego człowieka, zasad świadomego i odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa, wartości rodziny, życia człowieka w fazie prenatalnej oraz metod 

6 Tamże.
7 H. Kwiatkowska, Kształcenie nauczycieli, w: Encyklopedia pedagogiczna, t. II, red. T. Pilch, Warsza-

wa 2003, s. 882–884. 
8 Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 131.
9 Tamże. 
10 Tamże.
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
Dz. U. z 2009, nr 4, poz. 17; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczą-
cych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielst-
wa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 300.
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i środków świadomej prokreacji. Tak ogólnie określone obszary merytoryczne 
wymagają ukonkretnienia na danym kierunku studiów (np. naukach o rodzinie, 
teologii) lub studiach podyplomowych. Co więcej, efekty kształcenia w zakresie 
wychowania do życia w rodzinie powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia12. 
Obszar merytoryczny spełnia istotną funkcję w projektowaniu i realizacji dydak-
tyki wychowania do życia w rodzinie na poszczególnych etapach edukacyjnych, 
czyli w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Równolegle z kształceniem specjalistycznym w dyscyplinie kierunkowej 
mają odbywać się zajęcia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu dydaktyki przedmiotu (rodzaju zajęć). Trzon kształcenia nauczycieli 
wychowania do życia w rodzinie tworzą zatem zagadnienia z zakresu dydaktyki 
wychowania do życia w rodzinie. Stanowią one istotny komponent modułu 4, 
który może być realizowany równolegle z modułem 313. Wymagają one jed-
nak rozpisania w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Wśród treści programowych kształcenia nauczycieli wychowania do życia w ro-
dzinie stosunkowo wiele miejsca zajmują zagadnienia z zakresu metodyki wy-
chowania do życia w rodzinie dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły 
podstawowej) oraz III i IV etapu edukacyjnego (gimnazjum, szkoła ponad-
gimnazjalna, kształcenie w zawodzie). W tym kontekście należy zaplanować 
(w wymiarze 60 godzin) praktykę dydaktyczną w różnych typach szkół14. Po-
zostałe przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, uzupełnione 
o podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, są prowadzone w ramach 
przygotowania pedagogicznego do nauczania pierwszego przedmiotu (rodza-
ju zajęć)15. Zakłada się przy tym, że przygotowanie w zakresie psychologicz-
no-pedagogicznym (moduł 2) będzie realizowane przed przygotowaniem 
w zakresie dydaktycznym (moduł 3)16. Równolegle z wykładami i ćwiczenia-
mi z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (podstaw dydaktyki, dydaktyki 
nauczania pierwszego przedmiotu) oraz praktyką związaną z przygotowaniem 
do nauczania pierwszego przedmiotu należy realizować praktyki pedagogiczne 
i dydaktyczne w szkole. Innymi słowy, w ramach przygotowania do nauczania 
pierwszego przedmiotu w różnych typach szkół studenci powinni odbyć prak-
tykę w wymiarze minimum 150 godzin17. 

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
poz. 17. 

13 Tamże. 
14 Tamże.
15 Tamże. 
16 Tamże.
17 Tamże. 

Z powyższego wynika, że praktyki pedagogiczne i dydaktyczne zajmu-
ją w zdobywaniu kwalifikacji do nauczania wychowania do życia w rodzinie 
ważne miejsce. Służą stymulowaniu studentów do nabywania kompetencji za-
wodowych. Osiągnięcie tego założenia wymaga inicjowania różnych form ak-
tywności pedagogicznej i dydaktycznej w szkole, które sprzyjają rozwijaniu 
refleksyjnego podejścia do własnej aktywności edukacyjnej oraz kształtowaniu 
twórczej postawy w rozwiązywaniu problemów i zadań dydaktyczno-wycho-
wawczych. Z tym wiąże się wspomaganie studentów w gromadzeniu doświad-
czeń i konfrontowaniu teorii w praktycznym działaniu. Stąd też w kształceniu 
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie za istotne uznaje się równoległe 
prowadzenie praktyki i zajęć na uczelni18. 

W założeniach programowych kształcenia nauczycieli wychowania do ży-
cia w rodzinie wiele uwagi poświęca się też doskonaleniu osobowości studen-
tów. Zakłada się bowiem, że działania edukacyjne, które inicjują nauczyciele 
akademiccy prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę nad praktykami w szko-
le, będą służyły nie tylko wyposażeniu studentów w wiedzę i umiejętności, ale 
także w kompetencje społeczne. Stąd też za istotne formy kształcenia uznaje 
się m.in. obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli – opiekunów prak-
tyk w szkole, oraz współdziałanie z opiekunem praktyk i bycie w roli nauczy-
ciela. Wymienione rodzaje aktywności studenta przygotowującego się do pracy 
w szkole w charakterze nauczyciela wychowania do życia w rodzinie sprzyjają 
nie tylko zdobywaniu nowych doświadczeń, ale także kształtowaniu umiejętno-
ści i kompetencji społecznych19. 

W związku z powyższym w kształceniu nauczycieli wychowania do ży-
cia w rodzinie zakłada się też analizę i interpretację różnych zdarzeń eduka-
cyjnych20, które zostały zaobserwowane albo doświadczane podczas praktyki 
w szkole. Realizacji tego założenia sprzyja m.in. obserwacja i prowadzenie za-
jęć w grupie studentów, omawianie zgromadzonych doświadczeń, prowadzenie 
dzienniczka praktyk oraz autoewaluacja zajęć, refleksja po praktyce21. Wymie-
nione formy aktywności studentów wspomagają proces integrowania wiedzy 
teoretycznej z praktyką edukacją oraz nabywania kompetencji zawodowych. 

Działania podobne do wyżej opisanych są zakładane w ramach studiów 
podyplomowych, które przygotowują do nauczania wychowania do życia 
w rodzinie. Adresuje się je zwykle do absolwentów szkół wyższych, którzy 
mają pełne uprawnienia pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmio-
tu i pragną uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przed-

18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Tamże.
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miotu wychowanie do życia w rodzinie22. Studia te trwają nie krócej niż trzy 
semestry23. W ich ramach zakłada się realizację zajęć związanych z naucza-
niem wychowania do życia w rodzinie, w tym przygotowanie merytoryczne, 
podstawy dydaktyki, dydaktykę przedmiotu na poszczególnych etapach edu-
kacyjnych (w szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkołach ponadgimna-
zjalnych) oraz praktykę pedagogiczną. Tak zaplanowane moduły kształcenia 
mają prowadzić do uzyskania takich samych efektów kształcenia jak na stu-
diach magisterskich. 

3. Wybrane egzemplifikacje kształcenia nauczycieli wychowania  
 do życia w rodzinie

 Kształcenie studentów w zakresie przygotowania do nauczania wychowa-
nia do życia w rodzinie prowadzone jest w różnych ośrodkach akademickich 
w Polsce. Najważniejszym z nich wydaje się Wydział Teologiczny oraz Wy-
dział Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. Ma on bowiem bogatą tradycję w zakresie nauk o rodzinie. 
Obecnie jednak na tych wydziałach nie ma żadnej oferty kształcenia studen-
tów, która bezpośrednio dotyczyłaby nauczania wychowania do życia w rodzi-
nie. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku (np. w roku akademickim 
2008/2009) organizowano studia podyplomowe, które umożliwiały nauczy-
cielom zdobycie kwalifikacji zawodowych wymaganych do prowadzenia zajęć 
z wychowania do życia w rodzinie24. Podobna sytuacja ma miejsce na Wydzia-
le Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego25. W ofercie kształcenia prowadzonego na tych 
wydziałach brakuje – zarówno na kierunku teologia, jak i na kierunku nauki 
o rodzinie – specjalności, w której ramach prowadzone byłoby kształcenie na-
uczycieli wychowania do życia w rodzinie. Świadczy to o ograniczaniu kształ-
cenia pedagogicznego studentów na wyżej wymienionych wydziałach jedynie 
do przygotowania do nauczania religii.

22 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony), Dz. U. z 2012 r., 
poz. 572, 742, 1544; z 2013 r., poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650; z 2014 r., poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 
1198; z 2015 r., poz. 357.

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
poz. 17. 

24 Zob. np. http://www.uksw.edu.pl/node/689 (dostęp: 21 czerwca 2015). 
25 http://www.wt.usz.edu.pl/teologia-studia-stacj; http://www.wt.usz.edu.pl/nauki-o-rodzinie- 

studia-stacjonarne-pierwszego-stopnia; http://www.wt.usz.edu.pl/nauki-o-rodzinie-studia-stacjo- 
narne-drugiego-stopnia (dostęp: 22 czerwca 2015). 

Trochę inaczej prezentuje się oferta kształcenia na innych wydziałach teo-
logicznych w Polsce. W Toruniu studenci kierunku nauki o rodzinie w ramach 
specjalności nauczycielskiej, prowadzonej na studiach pierwszego i drugie-
go stopnia, zdobywają kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w ro-
dzinie26. Ogólne standardy zapisane w dokumentach ministerialnych zostały 
tu rozpisane na konkretne strategie edukacyjne. Bogata jest oferta przedmio-
tów z zakresu kształcenia pedagogicznego. Zaplanowano bowiem m.in. zaję-
cia z psychologii ogólnej, psychologii szkolnej, psychologii rozwojowej dzieci 
i młodzieży, pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjal-
nej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki ogólnej, dydaktyki wy-
chowania do życia w rodzinie, emisji głosu, komunikacji interpersonalnej27. 
Szczególną uwagę zwrócono na praktyki pedagogiczne w szkole, które zapla-
nowano zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia. Wyodrębniono 
też przedmioty kierunkowe z zakresu antropologii, moralności małżeństwa 
i rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa, organizacji poradnictwa rodzin-
nego, patologii życia rodzinnego, demograficznych uwarunkowań życia ro-
dzinnego, biomedycznych podstaw małżeństwa, seksuologii, obrzędowości 
chrześcijańskiej w rodzinie, psychologii małżeństwa i rodziny, socjologii rodzi-
ny28. Wzbogacono je o przedmioty fakultatywne na temat katechezy rodzinnej, 
mediów w rodzinie, pedagogizacji rodziców, wybranych problemów etycznych 
życia ludzkiego, ruchów odnowy życia rodzinnego, miłości seksualnej, opieki 
paliatywno-hospicyjnej. W tak zaplanowanym kształceniu uwidacznia się tro-
ska nie tylko o przygotowanie pedagogiczne, ale także merytoryczne nauczycieli 
wychowania do życia w rodzinie. Niewątpliwie jest to uzasadnione, świadczy 
bowiem o integralnym podejściu do kształcenia tychże. 

Do podobnych wniosków prowadzi analiza oferty kształcenia na kierun-
ku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach29. Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w ro-
dzinie zaplanowano na studiach pierwszego stopnia na kierunku nauki o ro-
dzinie oraz na studiach podyplomowych30. Obok zajęć z zakresu pedagogiki 
szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z treściami nauczania 
określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Słusznie zaak-
centowano nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. W ten sposób 
zmierza się do wspierania nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w od-
krywaniu chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i  rodzinie i dostrzeganiu jej 
26 http://www.teologia.umk.pl/index.php/studia/studia-stacjonarne/nauki-o-rodzinie; http://www.

teologia.umk.pl/images/studia/PrPlMa1st.pdf (dostęp: 22 czerwca 2015). 
27 Tamże. 
28 Tamże; http://www.teologia.umk.pl/images/studia/NoR1st2014.pdf (dostęp: 22 czerwca 2015). 
29 http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/WTL_US_programy_studiow.pdf (dostęp: 22 czerwca 2015). 
30 Tamże. 



453Varia452 Studia Redemptorystowskie

znaczenia dla integralnego rozwoju człowieka, a także w kształtowaniu umie-
jętności krytycznej oceny fałszywych teorii i poglądów na temat małżeństwa 
i rodziny31. 

Interesująca wydaje się również oferta kształcenia nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Wprowadzono ją na kierunku dialog i doradztwo spo-
łeczne, na studiach pierwszego stopnia, na specjalności nauki o rodzinie32. 
Obok przygotowania merytorycznego w programie zaplanowano kształce-
nie pedagogiczne. Studenci, którzy wybierają specjalność nauki o rodzinie, 
uczestniczą m.in. w zajęciach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki 
oraz realizują praktykę pedagogiczną w szkole. Liczba godzin zajęć prowa-
dzonych w formie wykładów i ćwiczeń oraz praktyki pedagogicznej jest zgod-
na ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie 
zakłada się, że studenci będą pozyskiwać wiedzę o małżeństwie i rodzinie33. 
Szczególną uwagę zwraca się tu na nauczanie Kościoła. Zakłada się też rozwi-
janie umiejętności analizowania i rozwiązywania współczesnych problemów 
z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego34. Takie rozplanowanie treści pro-
gramowych wskazuje na integrację przygotowania merytorycznego z pedago-
gicznym. Sprzyja to nie tylko pozyskiwaniu wiedzy, ale również kształtowaniu 
umiejętności i kompetencji społecznych. 

Na uwagę zasługuje również oferta kształcenia nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie oferowana przez Wydział Teologii Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie35. Adresowana jest ona do studentów kie-
runku teologia, specjalność nauczycielska. Obok kwalifikacji do nauczania 
religii studenci mogą równolegle uzyskać kwalifikacje do prowadzenia lek-
cji z wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia zaplanowano w formie modułu 
do nauczania drugiego przedmiotu36. Wyodrębniono przy tym dydaktykę na-
uczania wychowania do życia w rodzinie oraz 30 godzin praktyki dydaktycz-
nej w gimnazjum i tyle samo w szkołach ponadgimnazjalnych, czyli łącznie 60 
godzin37. Zaplanowano też wykłady i ćwiczenia, które sprzyjają pozyskiwa-
niu wiedzy na temat nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie38. Taka ofer-
ta kształcenia studentów teologii wydaje się uzasadniona. Stwarza nie tylko 

31 Tamże. 
32 https://docs.google.com/viewer?&url=http://teologia.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_

file/0013/190210/plan_rodzina.pdf&embedded=true (dostęp: 22 czerwca 2015). 
33 Tamże. 
34 Tamże. 
35 http://www.uwm.edu.pl/wt/50,Plany_ksztalcenia.html (dostęp: 24 czerwca 2015). 
36 Tamże.
37 Tamże. 
38 Tamże.

możliwość urozmaicenia oferty kształcenia, ale sprzyja również przygotowa-
niu nauczycieli, którzy odwołując się do uniwersalnych wartości, będą reali-
zowali założenia wychowania do życia w rodzinie. 

Nieco inne założenia w zakresie kształcenia nauczycieli wychowania do 
życia w rodzinie widoczne są na specjalności nauki o rodzinie prowadzonej 
w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku na studiach pierwszego stopnia, 
organizowanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych39. W założeniach pro-
gramowych zwraca się bowiem uwagę na zagadnienia z zakresu małżeństwa 
i rodziny ujmowane głównie z perspektywy nauk psychologicznych, pedago-
gicznych, społeczno-prawnych i biomedycznych. Kwestie filozoficzno-teolo-
giczne są traktowane marginalnie40. Takie podejście może wynikać m.in. ze 
specyfiki niepublicznej uczelni i Wydziału Studiów Edukacyjnych. Wydaje się 
ono pomijać istotne etyczne aspekty życia w małżeństwie i rodzinie. 

Zakończenie

Powyższe analizy dotyczące edukowania nauczycieli wychowania do życia 
w rodzinie wskazują na podstawowe założenia tej formy kształcenia w wyż-
szych uczelniach w Polsce. Są one zgodne ze standardami określonymi przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W większości polskich uczelni przygotowanie studentów do nauczania wy-
chowania do życia w rodzinie prowadzone jest na kierunku lub specjalności 
nauki o rodzinie. Sporadycznie studenci teologii mają możliwość uzyskania 
kwalifikacji do nauczania dwóch przedmiotów: religii i wychowania do życia 
w rodzinie. Niezależnie od kierunku kształcenia w programie nauczania wy-
chowania do życia w rodzinie dużą uwagę zwraca się na przygotowanie me-
rytoryczne i pedagogiczne. Dominuje przy tym wieloaspektowe ujmowanie 
zagadnień z familiologii. Takie podejście w edukowaniu nauczycieli wychowa-
nia do życia w rodzinie zasługuje na szczególną uwagę. Sprzyja ono kształtowa-
niu postawy dialogu oraz nabywaniu umiejętności nauczania problemowego 
i korelacji z edukacją szkolną. Wymaga też odpowiednio dobranych pomocy 
dydaktycznych. Obecnie brakuje jednak rzetelnie opracowanych materiałów, 
które można zastosować zarówno na zajęciach z dydaktyki wychowania do ży-
cia w rodzinie, jak też podczas praktyki pedagogicznej w szkole. W tej sytuacji 
istotna wydaje się rola nauczyciela akademickiego. On to może wspomagać stu-
dentów w rozwijaniu kreatywności w myśleniu i działaniu edukacyjnym oraz 
w kształtowaniu umiejętności prowadzenia dialogu i negocjowania znaczeń. 

39 http://www.ateneum.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/nauki-o-rodzinie/ (dostęp: 25 czerwca 2015). 
40 Tamże.
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Mocną stroną kształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie na 
wydziałach teologicznych w Polsce jest odwołanie do uniwersalnych wartości 
i nauczania Kościoła katolickiego, prezentowanie różnych stanowisk związa-
nych z problematyką małżeństwa i rodziny oraz wspomaganie studentów w na-
bywaniu umiejętności dostrzegania, analizowania i oceniania współczesnych 
problemów życia małżeńsko-rodzinnego. Takie podejście sprzyja zdobywaniu 
kompetencji merytorycznych wymaganych od nauczycieli wychowania do ży-
cia w rodzinie. 

Ze względu na wzrost zagrożeń życia małżeńsko-rodzinnego w Polsce zacho-
dzi konieczność aktualizowania na studiach zagadnień z zakresu familiologii. 
Problematykę tę należałoby powiązać z nowoczesnymi teoriami pedagogiczny-
mi i rozwiązaniami metodycznymi, weryfikowanymi podczas praktyki w szko-
le, oraz z kształtowaniem osobowości studentów. W ten sposób studia te mogą 
stać się nie tylko okazją do pozyskiwania wiedzy merytorycznej i rozwijania 
umiejętności pedagogicznych, ale także do integralnego rozwoju nauczycieli 
i zdobywania przez nich kompetencji społecznych. 

Summary

Education of teachers of family life education – the Polish context

In the last few years, the system of education of teachers of various sub-
jects in Poland has changed. This is strictly connected with social, political 
and educational transformations. The teacher education standards specified 
in the regulations and ordinances of the Minister of Science and Higher Edu- 
cation are also significant in this context. On the basis of these standards, 
schools of higher education prepare their own curricula relating to the pre- 
paration of students for the teaching of a specific subject, including family life 
education, and predefine the results of education.

The analyses undertaken in this work were aimed at showing similarities 
and differences in the system of education of teachers of family life education 
in Polish schools of higher education. Standards of education and curricula 
available, among others, in the form of ordinances, resolutions and plans are 
regarded as an elementary source of knowledge on that subject. When refer-
ring to curricular documents of education of teachers of family life education, 
the goals and contents of education, detailed in terms of knowledge, skills and 
social competencies, were stressed in the first place. In this context, the forms 
of planned classes were characterised. Separate attention was devoted to lec-
tures, exercises and teaching internships. An attempt was made to prove that 
the education of teachers of family life education in faculties of theology in 
universities is justified.
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Introduction

A family life and an occupational activity are two various areas for func-
tioning of individuals. They constitute the environment, in which the man is 
spending the considerable part of its life. They are shaping individual devel-
opment, as it is taking place in case of the original family and also constitute 
valid for spheres, in case of the procreative and work family in which they are 
being carried out individually and socially tasks1. Family on account of one’s 
universal character, legal location, individual and social significance, is an ob-
ject of interest of the social policy, as well as many scientific fields which in 
the range of their main interests exactly are observing the family, as the ba-
sic group and social institutions2. It is regarding psychology, pedagogy and 
sociology. Each of these fragments created its own definitions of the family 
propped with many examinations and observations. There are basic concepts 
closely connected with the family: the family ties, the marriage, diversifying 
families and the functionalism of the family3. 

The realization of the procreative function in the family from time imme-
morial was subjected to the strong social control. Unwritten norms existing 

1 L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz, Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Łódź 2011, p. 7.
2 Cfr. Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny, in: A. Majchrowska (ed.), 

Wybrane elementy socjologii, Lublin 2003, p. 164.
3 Cfr. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2008, p. 195.
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It is also time of new comprehending the family and values accompanying it13. 
Behind manifestations of this process researchers are pointing the pluralism 
of shape of living in the family, the transformation of the model of contain-
ing and the breakdown of marriage, as well as the generally understood new 
approach to attitudes towards the family and interpersonal contacts. In the 
context of above conditioning young people must seek their place out in the, 
qualitatively different new reality to reality well-known to their parents and 
for grandfathers. New standards drawn from the modern society in confront-
ing traditional values, still handed over in many families, sometimes a feeling 
of being lost cause feeling loss of proverbial roots. And so the family is a prim-
itive social group, which almost all people are experiencing at corner stages 
of the life, not depended of the cultural, territorial and historical diversity14. 
Young man, standing on the threshold of the adult life, who finishing the ed-
ucation on the highest level is entering the labour market, trying living inde-
pendent very often must take difficult decisions which have influence for his 
future. In this period undoubtedly desires for fulfilling dreams, exciting  rich 
running are additional aspects hampering the beginning of the independent 
living sociably lives what undoubtedly lasts many times versus for internal, bi-
ological needs of starting a family and giving the offspring rise to. This reflec-
tion will be an attempt to portray the opinion of students of the University of 
cardinal Stefan Wyszyński on the subject of planning to start an own family.

1. Preparing for living in the family in the opinion of students

Every man is turning up in the world in the certain determined environ-
ment. His representatives are enjoying considerable influence to it. Whom 
happening in the future depends largely on this first-born environment, with 
particularly from the level of his functioning. Young people in progress entire 
have a chance  to attend in classes if they want sexual education or prepar-
ing for living in the family. About it their parents are making decisions. Ma-
terial is supposed to acquaint children with the subject matter discussed in 
the Regulation of the Minister of National Education from 12 August 1999 
“on the manner of the school teaching and the scope of contents concern-
ing the knowledge about the sex life of the man, about principles of the con-
scious and responsible parenthood, with the value of the family, conscious of 
living in the prenatal phase and methods of the procreation included in the 

13 Cfr. T. Biernat, P. Sobierajski, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 
2007, p. 5.

14 Cfr. Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny, p. 163. 

in corner cultural ranges have most often regulated the course of this sphere 
of the life. However over thousands of years having an offspring was explic-
it appointing the married couple. To the 19th century children were perceived 
as the property of parents4. Both in traditional societies as well as at the be-
ginning of the modernization, the economic status of the family was connect-
ed with the number of children which constituted the cheap labour force5.The 
significance of having children is changing in the time when were established 
new religious ideas referring to the sphere of the family life, with the demo-
graphic latest trend and perceiving children as the economic value6. The pres-
ence of children in the family was functionally important from a point of view 
of the good of the household. Children were perceived as the cheap labour 
force which it was possible freely to have at its disposal7. In contemporary 
well-developed societies new models referring to the family life and spheres 
of the procreation are becoming established8.

 Family is one of the oldest and closest for man social group being a prim-
itive place of giving birth and bringing the offspring up9. Political and eco-
nomic swings which took place in Poland caused also transformations being 
mirrored in a cultural, social, as well as sexual sphere with echo on the fami-
ly life of Poles10. Transformations from the model of the pre-industrial family 
to the contemporary family were accompanied by various factors: historical, 
economic, social, cultural, religious and social11. The progressing urbaniza-
tion, the industrialization, increased social mobility, but next the develop-
ment of medicine and prenatal cares caused the population increase in the 
world and new approach to the matter of the fertility12. From one side the 
life expectancy is undergoing extending, whereas the number of children in 
the family fell off the other side, of what ageing societies are a consequence.  
4 Cfr. I. Jaguś, Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci 

i ich uwarunkowania, “Roczniki Socjologii Rodziny” XVI/2005: Dylematy współczesnych ro-
dzin, p. 127. 

5 Ibid. 
6 Cfr. K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Bezdzietność czy nowa wartość we współczesnym świecie, 

in: K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (ed.), Systemy wartości a procesy demograficzne, 
Kraków 2003, p. 155–156.

7 Cfr. Z. Barańska, Rodzina w ludowych przysłowiach i pieśniach, w: J. Komorowska (ed.), Prze-
miany rodziny polskiej, Warszawa 1975, p. 134–135.

8 Cfr. I. Jaguś, Od wielodzietności do bezdzietności?, p. 127. 
9 Cfr. S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2005, p. 5.
10 Cfr. Z. Tyszka, Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, in: M. Ziemska (ed.), Ro-

dzina współczesna, Warszawa 2001, p. 193–200.
11 Cfr. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002, p. 392. The family is a ba-

sic cell in which the process of the primitive socialization takes place. According to the author: 
a “Socialization is processes, behind the agency, of which the individual is becoming a compe-
tent member of social communities”.

12 Cfr. I. Jaguś, Od wielodzietności do bezdzietności?, p. 127. 
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al sphere. Inhabiting country areas caused, that the low figure of respondents 
had had a chance to get such an education. Much believing persons or even 
faiths indifferent or undecided about issues, have more often declared the par-
ticipation in classes than students not-believing.The declaration of practice of 
ceremonies and rituals of religious character also went hand in hand with the 
heightened involvement in classes of bringing up for living in the family.

In the United States of America is being developed the new idea of leading 
the new concept of sex education of young people. He is bringing up for the sex-
ual abstinence as well as is broadening his knowledge about risked behaviour18. 
The program gave good results unexpectedly, moreover was admitted well by 
young people.

A sexual abstinence enjoyed the great interest in comparing with the time 
before the implementation of a program. During his preparations he consti-
tuted the alternative to the current program, however today is constituting the 
basis of the sexuality education of young people in America, aspiring to the de-
velopment of character and personality of young persons19. That program was 
initiated experimentally in Poland in 2009 at a few chosen schools of Łódź.

Table 2. The development of the sexual awareness and preparing for 
 living in the family

What step did these classes help you in the de-
velopment of the sexual awareness?

Frequency
Of important 

per cent
They helped 15 20,0%

They didn’t help 60 80,0%
No data 25
General 100 100%

Source: Drawing up base on own examinations.

Among persons who took part at the lessons about the preparation for liv-
ing in the family organized at the school, 15 respondents owe the develop-
ment of their sexual awareness to them. 60 students noticed the lack of the 
effectiveness of those classes. Both women and men using takes-over of the 
sex education in their view didn’t receive the tools needed for the develop-
ment for the knowledge and the sexual awareness. Young people coming from 
full families assessed the program of classes much more critically than their 
friends coming from broken homes. Religious practice and the belief in God 

18 Cfr. E. Kwiatkowska, Nowa rewolucja seksualna?, in: I. Rawicka (ed.), Oblicza rodziny, Szcze-
cin 2012, p. 85.

19 Cfr. ibid., p. 90–91.

program base of the general education”15. Then young people should get to 
know the psychophysical condition of the man in detail, various aspects as-
sociated with commencing co-existing, preventing the unplanned pregnancy, 
positively finally development of the man for the prenatal period to his natu-
ral death. Even though parents should play the main role in the forming of the 
sexual awareness of children, very often they are not able to do it for different 
reasons or talk about intimate subjects16. A school could become involved in 
this place and if not to replace parents at least it should assist the family in the 
forming of the awareness of children and teenagers. Understanding biologi-
cal processes and sudden transformations which are occurring in the life of 
teenage children is crucial in the normal and safe development of the sexual 
maturity of the man. Since ripening of girls and boys much differs from him-
self whereas explaining typical manifestations of this process is bearing fruit 
with avoiding risky behaviour being able to cause an unwanted pregnancy or 
becoming infected with sexual illnesses.  Moreover, making oneself aware in 
what way hormones influence functioning of the organism of the young man 
help to rationalize them17. Answers to questions in the questionnaire form 
will be an attempt of the verification real level of preparing for living in the 
family and internalizations taught family values during school education.

Table 1. Participation in classes preparing for living in the family
In your current education did you take part at 
the lessons preparing for living in the family?

Frequency
Of important 

per cent
No 19 19 %
Yes 81 81%

General 100 100%
Source: Drawing up based on own examinations.

Respondents, participating in examining on UKSW in the 81% during the 
current education have taken part at lessons about the pro-family and sexu-
al matter of man. They were at the same degree men and women. In the large 
degree however children of fathers having averages and a higher education 
declared the participation at lessons, continuing the conscious transmission 
of the knowledge and cultures in the family. The domicile was also significant 
in relation to the involvement in classes educating young people in the sexu-
15 J. Szymańczak, Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Warszawa 2002, p. 10. 
16 Cfr. Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Kraków 2012, p. 717. 
17 Cfr. A. Szlagowska, Czynniki społeczne i kulturowe tworzące kontekst zewnątrz naukowy dla 

sformułowania i wprowadzania w życie programu antykoncepcji hormonalnej. Od I wojny świa-
towej do 1968 r., in: B. Płonka-Syroka (ed.), Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecznej 
i historycznej, Wrocław 2012, p. 75–77.
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have elementary education have more often demonstrated greater practical-
ity of the knowledge. Classes didn’t explain in the sufficient manner the psy-
cho-biological processes for persons regarding the man oneself too atheistic 
or indifferent.

Table 4. The acquaintance of methods of monitoring of the fertility and 
 preparing for living in the family

What step did these classes expand your 
knowledge about natural and artificial methods 
of regulating the fertility in and helped better 

to understand them?

Frequency
Of important 

per cent

High 16 20,5%
Low 62 79,5%

No data 22
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

On the class of preparing to live at the family pupils will get acquainted 
moreover with natural and artificial methods of regulating the fertility. Stu-
dents asked about this issue almost in harmony assessed the quality of the 
knowledge get on classes low (62 persons). Only 16 of respondents got the 
knowledge being enough. Results are indicating the wrong way of the trans-
mission and insufficient adapting material to the level of the pupils. Teach-
ers in the insufficient way discussed contraceptive methods in the majority’s 
of the women view. Slightly better assessed the course persons coming from 
the village and children from fathers with the elementary education. Persons 
coming from full than broken or incomplete families have more often de-
clared the extension of the knowledge about methods of governing concep-
tions. The religious faith and the self-declaration didn’t diversify the reply of 
respondents.

Respondents pointed at the low effectiveness and practicality of the class 
about the Preparation for the life at the family. The program is with the high-
er probability maladjusted to recipients, perhaps some issues insufficiently 
are clarified or into the too complicated way. As a result young people don’t 
receive the established amount of material and don’t know to the end of pro-
cesses occurring in the human body and their effects. For them  there are 
also strange issue from the scope of natural and artificial methods of control-
ling the fertility in the family. Above indicators can be a monograph on the 
program verification of the teaching and his more effective transmission for 

have more often correlated with feeling increasing the sexual self-awareness. 
Atheistic persons  and non-practising have more often declared the lack of 
any resulting benefits from classes. 

In conducted examinations done by Z. Izdebski in 2005 young people very 
much positively expressed the need of attending classes in the scope of the 
sex education. On slightly women demonstrated the greater interest (81.3%) 
than men (75.7%)20. In the same year of the person between 18–49 with year 
of age they called for discussing chosen issues as part of the sexuality educa-
tion, their expectations showed themselves to be very extensive and multi-
layered. Raising a tied subject would enjoy the great interest with the safe sex, 
with protecting oneself before infection with different diseases, next learning 
in what way to prevent pregnancy. Motifs which should appear in the course 
of the teaching it also: providing the knowledge about the psychophysical de-
velopment of the man, teaching the respect to the second person, methods of 
caring about the success of the connection, abilities of resolving conflicts, the 
different approach towards sex and love at both of sex21. Listed areas of inter-
ests and needs are providing reflection with deepening the knowledge about 
conducting sexual classes and adequacies of presented contents.

Table 3. The development of the knowledge and preparing for living in the family
What step did lessons explain you these chang-
es happening in the body of the woman and the 

man?
Frequency

Of important 
per cent

They explained 37 46,8%
They didn’t explain 42 53,2%

No data 21
General 100 100%

Source: drawing up based on own examinations.

Young people during the school education attended to lessons leading 
them into sexual world of the man. But, for the majority of asked persons (42 
respondents) classes didn’t explain in the sufficing way processes of happen-
ing changes in the body of the woman and the man. Only 37 students received 
such a knowledge and expanded its awareness concerning psychobiological 
changes stealing the man in the body. Slight differences of the reply were no-
ticeable between men and women which better assessed it educational advan-
tages of conducted classes. Persons coming from country areas whom fathers 
20 Cfr. ibid., p. 725.
21 Cfr. Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku, p. 726.
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amongst young people which only with time are transformed into official mat-
rimonies. Even though joint settling before the marriage ceremony is still not   
most universal in Poland now is gaining more and more supporters.

Table 5. The sexual abstinence as the value
Do you think that the premarital cleanness is  

a value desired in today’s world?
Frequency

Of important 
per cent

It is a valuable value 27 35,5%
It isn’t a valuable value 49 64,5%

No data 24
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

For the contemporary man the sex isn’t already a taboo subject, is fortified 
with no moral, social or legal sanctions. In this sphere of the life a significant 
transformation took place in the course of decades. The premarital sex isn’t al-
ien to many young people, he is pleased with a big consent, what’s more is also 
a way to check and getting to know one’s partner. Frequently it is playing the 
key part in making a decision on the solemnization of a marriage. Sexual co-
existing before the marriage ceremony isn’t a desirable and valuable value in 
world in the opinion almost halves of those polled. Only for 27 persons it is a 
value, additionally 24 respondents didn’t express their opinion. Out of impor-
tant responses men have more often than women recognized the premarital 
purity as the value desired in today’s world. Students coming from averages 
and larger cities to a considerable degree rejected the virginity. Atheistic and 
indifferent persons in their opinion didn’t choose the sexual abstinence, simi-
larly non-practising respondents of religious ceremonies did. 

Table 6. Sexual abstinence as the value confessed

And whether the premarital purity is important 
for you?

Frequency
Of important  

per cent
Yes 32 43,8 %
No 41 56,2%

No data 27
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

Retaining the sexual fairness before the marriage ceremony is significant 
for 32 persons participating in the poll, but for the majority (41 persons) it 

young recipients. It is extremely important mainly on account of the fact that  
without appropriate knowledge  about the sex life young people can take dif-
ferent risky behaviour being full into danger of infection with venereal dis-
eases or unplanned pregnancies. It is area certainly half-baked in the whole 
process of teaching and bringing Polish young people up.

2. The engagement and the premarital cleanness

Before two people will decide to enter into marriage two sorts of behaviours 
between them must first of all take place as F. Adamski distinguishes – choice 
of the partner and the courtship22. Every of these behaviours has it cover and 
the established course depending on the of civilization circle and the type of 
the culture. They in Poland assume that women and men are making volun-
tary and like of unconstrained choice of the partner or the partner in the route 
which will acquaint second person and are running about of her account. Fac-
tors which largely influence choice of the partner  for life according to Adamski 
are: “spatial closeness, neighbourhood, membership in the same local commu-
nity, ideas of the perfect partner, imaginary his image, the image of own parents, 
as the model for future for the future spouse, aspiration to homogamy or of het-
erogamy, that is seeking the partner about similar or completely different social 
or personality features”23. After choosing the partner a period of the courtship, 
that is a time of trying to win one’s favour eliminating the uncertainty, building 
confidence and strong emotion. During the “going out with oneself” a network 
of different emotional relations is starting joining future fiancés, and in case of 
the auspiciousness, partners can even make decisions about the formal engage-
ment and possible preparations for the solemnization of a marriage.

Contemporary world offers new principles and customs concerning forms 
of the social life and the relation between partners. The past institution of the 
engagement was turned into the creature relying on being together, meeting, 
even joint inhabiting fiancées, but doesn’t always regarding the intention of the 
marriage strictly. Planning the marriage ceremony takes place more often than 
not only after the longer time, when partners acknowledge that sufficiently they 
got to know their habits and personalities well. Only then the engaged couple 
is gaining them more formal character, but intentions of the marriage are be-
ing revealed to surroundings. In our times the institution of the engagement is 
assuming the less formal shape, however cases of the more developed and tra-
ditional relation of fiancées exist. Cohabitations are more and more universal 

22 Cfr. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, p. 17. 
23 Ibid. 
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marriage. An engagement is an official stage recognized at the Roman Cath-
olic Church as the preparing time of future spouses for the shared life and 
starting a Christian family. Well spending this period will bring partners 
closer as well as is assisting them in coming efforts of the adult life; that’s 
why students who believe and are practising deciding more favourably 
judged the engagement than non-practising and atheistic persons.

Table 8. Living together fiancés
Do you think that fiancés should settle with 
themselves before entering into marriage?

Frequency Of important 
per cent

Yes 62 70,5%
No 26 29,5%

No data 12
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

Living together fiancés before the marriage ceremony is a more and more 
general occurrence among young people. Students participating in examin-
ing more often than men demonstrated the tolerance for practice of this type, 
but men wouldn’t more often than women decide to settle with the fiancée 
before the marriage ceremony. Positive opinions about the shared flat of fian-
cées have more often been obtained from students who fathers have at least 
secondary education. In spite of the greater conservatism of persons coming 
from villages or small towns it turns out that inhabiting doesn’t cause changes 
at present meaning towards the cohabitation of persons get engaged. Similar-
ly amounted experience from the family house isn’t diversifying the opinion 
of students, because both coming from the full as well as incomplete family 
isn’t heightening the greater conservatism of young people, just the opposite, 
are showing themselves not to affect. The lack of the determined opposition 
of believing persons to the current secularity in contemporary world looks 
among others in the agreement for settling with the boy or the expressed girl 
by believing persons. The persons expressing such view are the same  number 
amount those living according to the interpretation of the Church. The ques-
tion about the regular participation in ceremonies portrayed sextons, that for 
them somebody more often feels bigger ritualism and a participation in ser-
vices all the more rarely treats seriously he is giving from teaching the church 
and negatively is manifesting itself towards the flat of persons get engaged be-
fore the conclusion of marriage ceremony.

is unrecognized value. The resignation from the sexual abstinence is located 
in a personal profile of contemporary young man searching for impressions 
and experience on different fields lives, especially intimate. Turning over to 
this subject divided the community partially in supporters and opponents, 
in addition outlined marked differences didn’t stay between sex. Therefore 
higher education of the father gives chance to the greater favour to the rec-
ognition of the value of the virginity. As similarly as in previous questions, 
coming from country areas has more often correlated with the positive atti-
tude to the premarital cleanness. Students which were brought up in the full 
family disregarded keeping the restraint, as the value worth confessing. Out 
of atheistic persons all respondents rejected the sexual cleanness, similarly 
to non-believer persons. 

Table 7. The engagement and the permanence of the marriage
Whether the period of the engagement is af-
fecting next time of the connection and his 

permanence?

Frequency Of important 
per cent

Yes 86 91,5%
No 8 8,5%

No data 6
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

In the Western civilization one of basic functions of the engagement is 
best acquainting oneself of ground floors and attempt of fitting two person-
alities for them to be able to cooperate as the marriage. A good training to 
the marriage ceremony is full swimming benefits from the improved agree-
ment of partners, attempt eliminating obstacles and uncertainties. For them 
longer he lasts the engagement with it greater certainty the woman and the 
man met enough well in order can with the large dose of the certainty and 
the peace make a decision to start a family together. In the opinion of stu-
dents participating in the poll the length of the period of the engagement in-
fluences the permanence of the marriage. Young people whose fathers have 
at least the secondary education treat the engagement as the essential in-
stitution. Visiting students from averages and larger cities treat the engage-
ment as the guarantee of the stability and successes marriages. Experience 
of young people coming from the full family is pointing at the importance 
of the period before the conclusion of official marriage, because they have 
more often recognized this institution influencing the permanence of the 
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chasing new roles and duties automatically, their articles of association are 
changing, because the woman is becoming a mother, husband a father, par-
ents and father-in-laws are becoming grandfathers. The woman and the man 
are experiencing the unique transformation which is accompanying the pas-
sage to the parenthood24. The family is a place of giving birth to children that’s 
why cardinal Stefan Wyszyński noticed “family without the child, it is a gar-
den without flowers, bell without sound, bird which isn’t singing, tree with-
out fruits”25. Towards above justified analysis is showing itself the opinion of 
young people on the subject of their private of procreative plans.

           
Table 10. Planning children

In the future are you planning having children? Frequency
Of important 

per cent
Yes 89 93,7%
No 6 6,3 %

No data 5
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

Student as young people definitely want to have an offspring, until the 
93.7% of them can see itself in the role of the mother and the father. Anal-
ysis of social and demographic features didn’t indicate significant differenc-
es between replies of respondents. Only hesitations were get in the issue of 
the faith and religious observances, because only atheistic and non-practising 
persons are determined for not having the offspring.

Table 11. Planned number of children
How many children you are planning having in 

the future?
Frequency

Of important 
per cent

One 9 10,5%
Two 50 58,1%

Three 20 23,3%
Four and more 7 8,1%

No data 14
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

24 Cfr. M. Ploppa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej, w: 
H. Liberska, A. Malina (ed.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Warszawa 
2011, p. 20.

25 S. Wyszyński, W światłach tysiąclecia, Kraków 1981, p. 139.

Table 9. Sexual contacts of fiancés
Whether you think, around can fiancés keep 

sexual premarital relationships?
Frequency

Of important 
per cent

Yes 78 82,1%
No 17 17,9 %

No data 5
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

Sexual partners in the 82.1%’s of students view should be together already 
before the marriage ceremony irrespective of ruling social and religious stipu-
lations. Retaining the premarital fairness isn’t significant for them, and straight 
out exists in their awareness a need to inspect its partner on sexual matter. Sex-
ual co-existing is an element of the life of fiancées in the opinion of both wom-
en and men. Only for the 17.9% of respondents retaining the fairness in the 
engagement is an expected value and confessed, persons coming from the vil-
lage will also more often confess it. Once again it is possible to capture larger 
differences in relation to questions about beliefs and the attitude to practice. 
Young people definitely are deeply devout in the minority and state only 30% 
of all replies against sexual co-existing get engaged. The respondents who more 
eagerly are tying the attention for the regular involvement in the Eucharist and 
other sacraments more firmly are rejecting the thought about keeping sexual 
contacts with the fiancé . Education of the father, as only didn’t take part in di-
versifying the examined group of students. Students on UKSW university who 
answered questions of the questionnaire largely constitute the uniform set of 
persons about highly secular views and customs. In the large majority. They are 
determined for practising the premarital sex with its partners, at least willingly 
would see themselves in the engagement. The engagement is treated by them as 
the period preparing for the solemnization of a marriage, whereas their quali-
ty can in their view affect fates and the success of the marriage. Finally these are 
young people who in the moderate rank are assessing the value of the virginity 
in contemporary world, but it isn’t value divided and practised by the majority.

3. The expected number of children as the value

Giving the offspring rise is one of purposes of the Catholic marriage, it is 
crucial moment for every man. Changes affecting all areas of the life and the 
entire family are connected with it. Giving birth to the child is changing re-
lations between partners and of baulk with family members, they are pur-
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education would be able to advise themselves with the lack of children. Believing 
and practising persons regularly wouldn’t be able to advise oneself mentally in the 
face of the lack of the offspring, it would cause strong feeling of the non-execution 
and the misfortune at them. Atheistic and non-practising respondents admittedly 
who are a minority, didn’t tie feeling unhappiness  in case of the non-performance 
of the biological need of giving birth to child. 

Table 13. Obstacles of having a numerous offspring
What most frequent obstacles of having a nu-

merous offspring are your sentence?
Of important per cent

Money missing 83%
Housing problems 49%

Permanent work missing 43%
Time missing 28%

Career of women 18%
Egoism 17%

consuptionism 10%
Social pression 2%

Lack of experience 2%
Source: Drawing up based on own examinations.

Opinions of university students concerning the obstacles in possession of 
the numerous offspring are focusing mainly in the area of financial matters. 
Financial difficulties would stop the 83% of respondents from what a 55.4% is 
women. Those students are in the main measuring cup daughters of fathers 
about the secondary education of the 58.4% which come from major cities of 
the 52.5%. Respondents pointing at financial barriers were brought up in the 
full family about the good financial standing. Women, in which money can 
obstruct the opinion in giving birth to children as a rule consider themselves 
believing persons, but remarks aren’t tying practising ceremonies to the reg-
ularity. A lack of the appropriate accommodation is an obstacle most often 
for women of the 65.3% which fathers have secondary education of the 68.1%, 
they come from larger cities of the 47.8%, and were brought up in the full fam-
ily of the 70.8%.There  are also students which are declaring the religious faith 
of the 52.2%, but irregularly are involved in practice of the 43.8%. The lack of 
the permanent employment would be a barrier for the 60.5% of the woman, 
coming from larger cities of the 42.5% which fathers have secondary educa-
tion of the 57.5%. Respondents being afraid of a lack of the permanent upright 
work on the road to the motherhood come from full families of the 73.8% with 
the good financial condition.

Desire for starting a family with the two was a dominating tendency among 
those polled (58.1%), and then with the three of children (23.3%). Women 
more often than men dream about the model of family 2+2, whereas men are 
more often prone to bring up four and more children. These disproportions 
can result from the economic situation and professional of women and men. 
It is much harder for women to combine family responsibilities from profes-
sional by virtue of incurring obvious costs associated with giving birth and 
raising a child. The big number of  children, caused that woman can remain 
longer apart from the labour market, and it next can lead fluidities of the prac-
tising a profession and the loss of timeliness to loss of competence. More chil-
dren very often want the person who fathers reached elementary education, 
whereas two descendants of fathers attended the secondary education. Young 
people coming from the village want to establish family for about four chil-
dren at least however young people from small and larger cities have most of-
ten felt a desire for model of the family with two children. The persons  from 
larger cities who  financial situation and residential would support the more 
numerous offspring would see three children in family more willingly. To hav-
ing a substantial amount of children students have most often been sympa-
thetic from full families with the good financial standing.   People  who believe 
and practice much more willingly would see themselves as parents at least two 
or three children, whereas persons non-practising and indifferent to the mat-
ter of the faith wouldn’t have more than one child.

Table 12. Children and happiness during life
Do you think that if you will not have children 

in the future you will be:
Frequency

Of important 
per cent

Happy 8 17,4 %
Unhappy 38 82,6%
No data 54
General 100 100%

Source: Drawing up based on own examinations.

It is possible to explain the issue of personal happiness associated with hav-
ing a child with desire for the filling one of the basic, natural, biological needs of 
every man. The impossibility or problems with the conception it is for the wom-
an a stress causing event. Also other factors of the psychological nature or extrin-
sic factors can deepen frustration, like the economic, housing difficult situation, 
or the not-normalized private life. The problem of the lack of the offspring in the 
future would affect both women and men which would regard unhappy their life 
seriously. Only few students coming from small towns whom fathers have basic 



473Varia472 Studia Redemptorystowskie

age of Polish student young people who shyly is looming above examinations 
into view is pointing at the advanced individuation of the private life and pro-
fessional. Happiness and the practical success are conditioned both with auspi-
ciousness in the private life like with the been success in financial circles. Taken 
choices in relation to the own intimacy are subject according to respondents’ to 
no sanctions, in the face of what are supporting all freedom and the freedom in 
choice of the partner of making a decision about co-existing or joint living with 
the partner. Less and less often moral, religious considerations aren’t essential 
for them, whereas to find conservative beliefs it is possible scarcely at young 
people closely linked with the religion and the Church.

The end

John Paul II in the Letter to families wrote “with basic bond, there is a bond 
between spouses. Without it the family is disintegrating, and the upbringing 
is brittle, imperfect, is causing a lot of problem and in general isn’t bringing 
the anticipated effects”. Bonding in the family have a crucial value for the ap-
propriate development and raising a child.  Only and unique parents are just 
for child irreplaceable to the life and the development. In the course of the 
upbringing meeting the need of the safety and loves are most important for 
the child development. They are looming these needs into view next: of ap-
proval, contacts, self-realization and the like emotional taking back parents to 
the child marked with the kindliness and the concern is providing him with 
inestimable experience accomplishing the important task in the process of 
his socialization. On their base turning the child relative to people and wid-
er social surroundings is developing. Child this way raised with ease and with 
openness is establishing contact with other children and adults. Awareness of 
being a good parent, preparation techniques for responsible performing pa-
rental roles families are an essence of correct functioning. Therefore so much 
is essential so that the family has supporting in legislative institutions.

The family constitutes the most universal form of social and personal con-
tacts of the man and is embracing a lot of spheres. There is a defined as natu-
ral and basic cell of the society, in which children are born, socialized  and as 
such has a right to protection on the part of the society and you “and to” of so-
cial, legal and economic adequate protection for providing for full of the de-
velopment”. Family, for which the marriage constitutes the base – understood 
as the connection of the woman and the man – ruthlessly and constructively 
should be protected by the state. Similarly he is with the parenthood and the 
motherhood.

Polled are believing women of the 56.4%, but irregularly practising the 50%. 
Out of suggested obstacles men have most often indicated the 52.9% to the 
lack of time of the 71.4%, a consumer lifestyle of the 70% and the egotistical 
attempt at own feeling happiness, for women but much it is harder to decide 
to have a baby with the career of the 83.3% or the development of the career. 
At women clearly pragmatic tendencies of the stabilization and the practical 
safety were noticeable. Students in the course of answering survey questions 
revealed the positive attitude towards the idea of having an offspring, how-
ever their applying imagining personal happiness is reducing the number of 
children to two. They are deciding to control their fertility with known artifi-
cial methods, although aren’t rejecting rhythm methods, closer for especially 
students associated with the religion. They are justifying the decision to have 
a small offspring before all financial accounts, the problem in getting the own 
flat and the commercial distress of work.

Conclusions

UKSW students who took part in conducted examinations expressed their 
views concerning their personal preparation for the marital-family life. Ques-
tions of the questionnaire in this part concerned the degree of assimilating the 
knowledge received on classes preparing for living in the family. Students also 
had a chance to express their opinion about co-existing before vows of chasti-
ty in the engagement and scheduled numerous of children and obstacles which 
in their view they are making impossible having more children. Young people 
largely participated in consisting classes at the sexuality education, however  
they noticed low a usefulness of the knowledge, as well as a way of its accord-
ance to young people’s needs. Methods of regulating the fertility were already 
well-known of young people or the manner of their presentation was inappro-
priate. Respondents got the also insufficient knowledge about psychobiological 
processes stealing every man in the body. According to aprevailing trends and 
observing  behaviours of young person also UKSW students didn’t get it with 
replies concerning retaining the sexual fairness before the marriage ceremony. 
On that subject matter persons unrelated to the faith, the Church and all cere-
monies are demonstrating the biggest permissiveness, although there are also 
women and men who are describing themselves with name “believing, but non-
practising”. Students are conditioning  having children in the biggest measur-
ing cup with financial considerations and professional, even though want to 
have this offspring towards the small family, compound of the two or to a maxi-
mum three  children but the decision depends from having an own flat. The im-
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Streszczenie

Planowanie rodziny w świadomości studentów UKSW w Warszawie

Życie rodzinne i aktywność zawodowa to dwa różne obszary funkcjono-
wania jednostek. Stanowią one środowisko, w którym człowiek spędza znacz-
ną część swego życia. Kształtują – jak to ma miejsce w przypadku rodziny 
pochodzenia – rozwój jednostki, a także – w przypadku rodziny prokreacyj-
nej i pracy – stanowią sfery, w których realizowane są ważne indywidualnie 
i społecznie zadania26. Wiele dziedzin nauk humanistycznych w ramach swo-
ich głównych zainteresowań dokładnie obserwuje rodzinę, jako podstawową 
grupę i instytucję społeczną. Dotyczy to psychologii, pedagogiki i socjologii. 
Każdy z tych odłamów stworzył własne definicje rodziny podparte wieloma 
badaniami i obserwacjami. Podstawowymi pojęciami ściśle związanymi z ro-
dziną są: więzy rodzinne, małżeństwo, zróżnicowanie rodzin i funkcjonalizm 
rodziny27. Rodzina jest nie tylko powszechnym wymiarem ludzkiego życia, ale 
najbardziej trwałym jego elementem. 

W Polsce założenie i posiadanie rodziny stanowi bardzo ważną wartość, 
rodzina nadaje życiu sens, stabilizację, a jej posiadanie daje poczucie bezpie-
czeństwa i przekonanie, że żyje się dla innych. Na kształtowanie się osobo-
wości młodego człowieka ma wpływ przede wszystkim to, w jakiej rodzinie 
się urodzi, jakie będą w niej priorytety, style wychowania oraz postawy rodzi-
cielskie. To właśnie jej poszczególni członkowie oddziałują na jednostkę naj-
dłużej i pozostawiają w niej najgłębsze ślady. W niej tworzą się pierwsze więzi 
emocjonalne, rodzą się uczucia. Niewątpliwie rodzina jest miejscem socjali-
zacji pierwotnej człowieka, fundamentem jego przyszłych relacji interperso-
nalnych. Dzięki rodzinie człowiek zostaje przygotowany do pełnienia szeregu 
ról społecznych. 

26 L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz, Rodzina i praca w warunkach kryzysu, p. 7.
27 Cfr. A. Giddens, Socjologia, p. 195.

Jolanta Łodzińska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na 
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Instytucie Socjologii 
(kierunek praca socjalna) UKSW w Warszawie. Kierownik Zakładu Po-
mocy i Profilaktyki Społecznej. Wykłada m.in. biomedyczne podstawy 
rozwoju człowieka, poradnictwo, pedagogikę społeczną, dydaktykę. 
Członek Zarządu Fundacji Projekt Życie. 
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Wstęp

Życie średniowiecznych wojowników wypełniały na przemian okresy wo-
jen i pokoju. W przerwach między zmaganiami wojennymi rycerze poprzez 
ćwiczenia rozwijali umiejętności walki. Doskonałą okazją do tego typu za-
praw były widowiska zwane turniejami rycerskimi, stanowiące jeden z ele-
mentów kultury rycerskiej. 

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania problematyki turniejów rycer-
skich w Polsce u zmierzchu epoki średniowiecza, czyli w XV wieku. Okres 
ten przyniósł w dziejach Polski największy rozkwit rycerskiego sportu, za jaki 
uchodzą turnieje. Ponadto zostanie opisany przebieg pojedynku turniejowego 
oraz miejsce w nim rycerza jako głównego uczestnika tych wydarzeń. 

Artykuł został podzielony ze względu na etapy przygotowania i przebie-
gu widowiska turniejowego. W pierwszej części skupiono się na zabiegach 
służących przygotowaniu turnieju, zwracając również uwagę na rolę herol-
dów. Kolejna opisuje jego przebieg od rozpoczęcia poprzez zmagania rycer-
skie, a ostatnia omawia nagrody, jakie przypadały w udziale uczestnikom. 

W artykule posłużono się publikacjami traktującymi o podjętej tematyce. 
Wśród cenniejszych pozycji bez wątpienia można wskazać pracę Dariusza Pi-
wowarczyka Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV)1 oraz 

1 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek), Warszawa 2005.
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Bogdana Brzustowicza Turniej rycerski w Królestwie Polskim2. Obydwaj autorzy 
wnoszą wiele informacji na temat widowisk kulturalnych, jakie stanowiły turnieje.

Jeśli chodzi o przekazy źródłowe dotyczące turniejów rycerskich, są one dość 
skąpe i fragmentaryczne. Na czoło wysuwają się tu Annales Jana Długosza3. 
O przydatności tego źródła świadczy fakt, że autor tworzył swe dzieło właśnie 
w epoce schyłku średniowiecza, a  opisywane wydarzenia poznajemy niekiedy 
z jego własnych obserwacji.

1. Przygotowania do turnieju. Rola herolda

Przygotowanie turnieju nie było rzeczą łatwą. Oprócz wyboru terminu 
i dostosowania placu niezmiernie ważne było zaproszenie gości i powiadomie-
nie okolicznych mieszkańców o mającym się odbyć widowisku. Heroldowie, 
którym przypadła w udziale funkcja kierownika turnieju, ogłaszali informa-
cje na temat miejsca i czasu mających się odbyć igrzysk rycerskich na forum 
publicznym4. Nie następowało to jednak przed zatwierdzeniem ich przez sę-
dziów. Jeśli doszło do porozumienia w kwestii, kiedy i gdzie owe igrzyska mają 
się odbyć, rycerze, którzy zgłosili się jako zawodnicy, dostawali od heroldów 
„tarczki z herbami sędziów turniejowych, przyczepiane do kapelusza”5. 

Jeśli chodzi o zaproszenie przedstawicieli obcych państw, jak też elit rycer-
skich przybywających w charakterze widzów bądź uczestników, wysyłano do 
nich specjalnych posłańców z zawiadomieniami. Jak podaje Dariusz Piwowar-
czyk, miało to miejsce nawet od trzech do sześciu tygodni przed planowanym 
turniejem6. Wczesne wysyłanie zaproszeń było spowodowane znacznymi od-
ległościami, jakie musieli przebyć najpierw posłańcy, a następnie goście po-
dróżujący na miejsce rozgrywek nieraz z dalekich stron. 

Nad organizacją oraz prawidłowym przebiegiem całego turnieju czuwał 
król herbowy7 z liczną rzeszą persewantów8. Heroldowie nie posługiwali się 
2 B. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim, Warszawa 2003.
3 J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, ks. X, (1370–

1405), Warszawa 1981; ks. X i XI (1406–1412), Warszawa 1982; ks. XI (1413–1430), Warszawa 1982; 
ks. XI i XII (1431–1444), Warszawa 2004; por. tenże, Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła 
wszystkie ksiąg XII, tłum. K. Mecherzyński, t. V, ks. XII (1445–1480), Kraków 1870.

4 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 138.
5 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 149.
6 Por. D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 138; M. Pastoureau, Życie codzienne we 

Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII–XIII wiek), tłum. M. Skibniewska, Warszawa 
1983, s. 99.

7 Król herbowy – najważniejszy herold w państwie. Podlegał on marszałkowi dworu; B. Brzu-
stowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 257; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, 
dz. cyt., s. 138.

8 Persewanci – również heroldzi, lecz niższego stopnia. Mieli oni pomagać królowi herbowemu; B. Brzu-
stowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 150; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 138.

własnym imieniem. Nazywano ich od kraju, z którego pochodzili. Pierwsze 
wzmianki o polskim królu herbowym, zwanym Polland, pochodzą z czasów 
panowania Władysława Jagiełły9. 

Zadania heroldów jako urzędników dworskich polegały na przygotowaniu 
widowiska oraz selekcji uczestników chcących wystąpić w turnieju. W czasie 
rozgrywek przedstawiali rycerzy na podstawie znaków herbowych i ich odmian 
zamieszczonych w księgach turniejowych. Owe księgi mieli uzupełniać przed-
stawieniami herbów rycerzy, którzy potykali się w szrankach bądź odwiedzili 
dwór książęcy. Pełnili również podobną funkcję jak dzisiejsi prezenterzy spor-
towi, komentujący zmagania zawodników10. 

Herold zobowiązany był przysięgą do uzupełniania wiedzy w zakresie zna-
jomości herbów rodzimych, jak i zagranicznych rycerzy czy zawołań rodowych, 
pozwalających na identyfikację rycerza zakutego w stal11. W czasie rozgrywania 
turniejów z udziałem cudzoziemców niezbędna była też umiejętność posługi-
wania się kilkoma językami. Heroldowie musieli należeć do ludzi wykształco-
nych, o czym świadczy charakter wykonywanej przez nich pracy12.

Rola tych urzędników dworskich nie ograniczała się jednak tylko do udziału 
w widowiskach turniejowych czy w zagranicznych delegacjach; byli także wy-
korzystywani podczas bitew. Jan Długosz wskazuje, iż pełnili funkcje posłan-
ników lub pośredników między zwaśnionymi czy walczącymi stronami, jak to 
miało miejsce podczas oblegania Dąbrowna w przededniu Grunwaldu13. 

Powiadomieni o rozgrywkach rycerskich goście i uczestnicy przybywali na 
wyznaczone miejsce dzień lub kilka dni przed rozpoczęciem zmagań. Napły-
wającemu rycerstwu wyznaczano wcześniej przygotowane kwatery na pole-
cenie heroldów, którzy byli równocześnie opiekunami przybyłych14. 

Ważną kwestią przed rozpoczęciem walk było wyznaczenie sędziów turnie-
jowych, przy których wyborze także uczestniczyli heroldowie. Zaszczytna ta rola 

9 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 149; tenże, Udział rycerstwa polskiego w zagranicznych 
turniejach w średniowieczu, „Herald” 1993, nr 7, s. 9; A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średnio-
wieczu, „Wiedza i Życie” 1997, nr 6, s. 35; S. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Pol-
sce, w: Biedni i bogaci, red. A. Kiżys, Warszawa 1992, s. 302–303; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa  
polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 119; U. Świderska, Kultura rycerska w średniowiecznej 
Polsce, Zielona Góra 2001, s. 157. 

10 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 35; W. Iwańczak, Tropem rycerskiej 
przygody, Warszawa 1985, s. 113–114; J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003, 
tłum. E. Trojańska, s. 135; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 99; J. Szymań-
ski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005, s. 638–639; J. Rajman, Encyklopedia Średniowiecza, 
Kraków 2006, s. 958.

11 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 138; M. Wilska, Dwór królewski i kultura 
dworska, w: Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 103. 

12 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 339.
13 J. Długosz, Roczniki, ks. X i XI, dz. cyt., s. 96.
14 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 138–139.
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przypadała w udziale rycerzom niebiorącym udziału w starciach, aby nie powo-
dować konfliktu interesów. W składzie jury nie mogło zabraknąć przedstawicie-
lek płci pięknej, do których rycerze kierowali swe westchnienia i popisy15.

Rycerstwo chcące wziąć udział w walkach było zobowiązane zjawić się do 
pięciu dni przed turniejem, potwierdzając swoje szlachectwo na podstawie do-
kumentów lub zeznań świadków. Procedura sprawdzenia prawidłowości ro-
dowodu nadzorowana przez herolda miała na celu nie dopuścić do udziału 
w walkach osób niepożądanych, nienależących do elity rycerskiej; powtarzano 
ją jeszcze raz w trakcie turnieju16.

Przeglądowi poddawano również broń i uzbrojenie rycerzy. Dzień przed pierw-
szym starciem sprawdzano oporządzenie, którym rycerze mieli się posługiwać pod-
czas walk. W przeglądzie brali udział heroldowie, sędziowie i kobiety. Heroldowie 
kontrolowali rynsztunek od strony heraldyki, natomiast sędziowie sprawdzali jego 
zgodność z regulaminem, biorąc pod uwagę kwestie techniczne. Wówczas nadal 
istniała możliwość wykluczenia uczestnika z rozgrywek z powodu łamania etosu 
rycerskiego (mogli to zrobić zarówno mężczyźni, jak i kobiety)17. 

Zgłoszenie obiekcji przez innego rycerza lub wskazanie i dotknięcie przez 
damę hełmu znajdującego się na wystawie było równoznaczne ze strąceniem 
go na posadzkę. Podważano w ten sposób prawo danego kandydata do udziału 
w turniejowych zmaganiach. Stawiano potencjalnego oszusta w stan oskarżenia 
przed sądem turniejowym, który rozstrzygał sporne sprawy podczas tego typu 
uroczystości. Gdy okazywało się, że oskarżenia opierają się na twardych dowo-
dach i faktycznie naruszono zasady etyki rycerskiej, ów rycerz mógł być nie tyl-
ko wykluczony z turnieju, ale nierzadko też skazany na karę chłosty; niezależnie 
od wyroku okrywał się niesławą. Przegląd miał zapobiec późniejszym niepo-
rozumieniom i oskarżeniom o nieuczciwość. Dlatego sędziowie, dopuszczając 
broń do użytku turniejowego, znakowali ją w umówiony sposób, aby zapobiec 
jej zamianie na broń zakazaną w danym typie pojedynku18.

Niejednokrotnie zdarzało się, że niektórzy rycerze, nie mogąc doczekać się 
właściwych starć, urządzali sobie ćwiczebne pojedynki. Jednak powodowało to 
nieraz obrażenia wykluczające ich z udziału w prawdziwym turnieju. Dlatego 
zostały one formalnie zabronione; mimo to czasami ów zakaz był łamany19.

Udział w turniejach był okazją do zaprezentowania siły fizycznej, umiejęt-
ności walki, znajomości obyczaju rycerskiego, a także wspaniałego stroju, który 
miał budzić zazdrość przeciwników i podziw kobiet. Obdarowywały one wo-
15 Tamże, s. 139. 
16 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 210; A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowie-

czu, dz. cyt., s. 35.
17 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 157, 210.
18 Tamże, s. 157; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 139. 
19 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 136.

jowników, przymocowując do zbroi chustki, przepaski czy strzępki materiału 
mające przynieść walczącym szczęście. Obecność kobiet na trybunach ośmie-
lała chcących im zaimponować rycerzy do ryzykownych posunięć20. Wielu jed-
nak szlachetnie urodzonych podejmowało trud walki ze względu na trudną 
sytuację materialną. Szansa zdobycia oporządzenia pokonanego przeciwnika, 
okupu oraz cennych nagród wiązała się z polepszeniem sytuacji materialnej. 

2. Przebieg turnieju

Dźwięk trąbki sygnalizował rozpoczęcie turnieju. Pierwszym punktem progra-
mu była uroczysta prezentacja dopuszczonych do udziału w walkach odświętnie 
ubranych rycerzy na koniach, przed którymi jechali heroldzi, giermkowie i tręba-
cze21. Defilada poprzedzająca przygotowana była z wielkim przepychem, czego 
obraz daje odnaleziona księga turniejowa Tournois magnifique tenue en Pologne. 
Przedstawia ona wprost nierzeczywisty projekt pochodu z egzotycznymi zwierzę-
tami oraz stroje mężczyzn i kobiet o charakterze antycznym. Towarzyszą im mu-
zykanci idący na przedzie orszaku22.

Następnie wszyscy uczestnicy wzajemnie się przepraszali za ewentualne 
uszczerbki na zdrowiu, rany czy inne szkody, których mogła doznać druga strona 
podczas potyczek23. 

Otwarcie igrzysk rycerskich nie mogło się również obyć bez Mszy św., odprawia-
nej wczesnym rankiem, na którą przybywało całe rycerstwo. Być może chodzi w tym 
przypadku o jutrznię24. 

Po tak uroczystym początku miały miejsce właściwe zmagania, oczekiwane przez 
wszystkich. Na tym etapie niezbędna była rola herolda. Na podstawie znaków her-
bowych podawał on nazwisko zakutego w zbroję rycerza przystępującego do wal-
ki. Obserwował potyczki i wydawał opinię na temat poszczególnych uczestników25. 

Rozpoczynając rozgrywki, należało – jak nakazywał rycerski zwyczaj – 
wyzwać przeciwnika, z którym chciano się zmierzyć. Wyzwanie mogło prze-

20 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 68, 69; J. Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. 
T. Brzostowski, Warszawa 1996, s. 105; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 145.

21 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 211; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło, czyli rozlicz-
nymi plagami nękane XIV stulecie, Katowice 1993, s. 76.

22 Z. Żygulski, Wspaniały turniej sprawiony w Polsce (Uwagi kostiumologiczne), „Biuletyn Historii Sztu-
ki”, t. 54 (1992), nr 4, s. 4; D. Piwowarczyk uważa, iż pochód mógł kończyć zmagania turniejowe; 
tenże, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 140.

23 U. Świderska, Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157.
24 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 61; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., 

s. 99; J. Rajman, Encyklopedia Średniowiecza, dz. cyt., s. 957; U. Świderska, Kultura rycerska w śre-
dniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 156.

25 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 37; A. Nadolski, Broń i strój…, dz. cyt., 
s. 118.
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biegać w dwojaki sposób w zależności od tego, czy rzucano je przed turniejem  
czy podczas niego. W pierwszym przypadku pomiędzy rzucającym a przyj-
mującym wyzwanie pośredniczył herold, dostarczając temu drugiemu stępio-
ny miecz i listę ośmiu osób, z których cztery miały być sędziami turniejowymi; 
w drugim natomiast mogło się to odbywać z udziałem herolda i rycerza. He-
rold nawoływał rycerzy, którzy chcieli stoczyć pojedynek z konkretnym za-
wodnikiem, lub sam zawodnik wybierał dogodnych dla siebie przeciwników26. 

Krótki opis dobierania sobie przeciwnika już na miejscu podaje Dariusz 
Piwowarczyk: „Na płocie wytyczającym teren placu boju lub na ustawionym 
w szrankach drzewie zawieszono tarcze wszystkich zawodników. Każdy z ry-
cerzy wybierał sobie przeciwnika i uderzał kopią w tarczę z jego herbem. 
W zależności od tego, czy czynił to grotem, czy tępym końcem kopii, wyzy-
wał go na gonitwę »na ostre« lub »na tępe«”27.

Inny sposób wyzwania przedstawia Urszula Świderska: „Ten, kto deklaro-
wał wolę walki, zatykał kopię, przy której opierał tarczę. Dotknięcie lub wy-
rwanie kopii z ziemi oznaczało wyzwanie, a wojenny uścisk dłoni – przyjęcie 
wyzwania”28. Kolejnym było rzucenie rękawicy w stronę rycerza, z którym 
chciano się pojedynkować29. 

Gdy wyzywający chciał wybrać broń, którą zamierzał walczyć, uderzał 
w kolorową tarczę, a każdy kolor odpowiadał określonemu rodzajowi broni30. 

Rycerze wyzywali w szranki takich przeciwników, na których mogli zdobyć 
znaczne i bogate łupy: konie, broń i zbroję. Według Długosza: „Król węgier-
ski Zygmunt z powodu godności królewskiej i pięknej zbroi wyzwany przez 
wszystkich rycerzy, którzy walczyli w szrankach, potykał się na włócznie”31. 

Po ustaleniu przeciwników oraz kolejności walk następował właściwy tur-
niej, rozpoczynający się gonitwami. W Polsce wyróżniano dwa typy gonitw: 
starcie na ostre lub tępe kopie32. O ile konne pojedynki „na ostre” stanowiły 
duże zagrożenie nie tylko zdrowia, ale i życia, o tyle drugi typ był mniej nie-
26 B. Brzustowicz podaje inny sposób wyzwania na pojedynek za pośrednictwem herolda: „czterech 

rycerzy i tyluż giermków”, z których po dwóch wybierano na sędziów w czasie zmagań; tenże, Tur-
niej rycerski…, dz. cyt., s. 149; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 139.

27 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 139.
28 U. Świderska, Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157. 
29 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 71; U. Świderska, Kultura rycerska w średnio-

wiecznej Polsce, dz. cyt., s. 151.
30 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 139. J. Huizinga wyjaśnia zwyczaj zwany 

„studnią łez” (nie dotyczył on organizowanego zbiorowego turnieju). Rycerz w każdy pierwszy dzień 
miesiąca rozbija namiot i może zostać wyzwany na pojedynek. Wyzwanie polega na trafieniu kopią 
konno w jedną z tarcz, które wyznaczają określony typ pojedynku z określonymi regułami; tenże, 
Jesień średniowiecza, dz. cyt., s. 107.

31 Cyt. za: J. Długosz, Roczniki, ks. X, dz. cyt., s. 291.
32 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 38; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycer-

ski w Polsce…, dz. cyt., s. 130–131; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 75.

bezpieczny i nie powodował tak głębokich obrażeń. Nie dziwi więc fakt, iż 
większość zawodników walczyła na tępe kopie. Jednakże i w średniowieczu 
nie brakowało zapaleńców lubujących się w  ryzykownych sportach podno-
szących poziom adrenaliny bądź śmiałków chcących za wszelką cenę zaimpo-
nować kobiecie33. 

Gonitwy odbywały się na wyznaczonym terenie, otoczonym od I połowy 
XIV wieku szrankami ogradzającymi pole wysypane piaskiem, który miał za 
zadanie amortyzować upadki jeźdźca i konia. W XV wieku pojawił się też płot 
biegnący przez całą długość placu turniejowego, mający przeciwdziałać zde-
rzeniu się przeciwników i zranieniu koni. Bariera ta znajdowała się od strony 
lewego barku rycerza34. 

Bez względu na rodzaj gonitwy, definiowany przez typ broni, jej przebieg 
pozostawał niezmieniony. Zawodnicy jadący na rozpędzonych koniach po-
chylali kopie, chcąc uderzyć z jak największą siłą w tarczę przeciwnika, aby 
wysadzić go z siodła. Pojedynek kontynuowano, zastępując złamane drzewce 
nowymi, dopóki jeden z zawodników nie spadł z konia. Gdy żaden z nich nie 
mógł uzyskać wyraźnej przewagi, o wygranej decydowała liczba skruszonych 
podczas walki kopii lub decyzja sędziów turniejowych. Jeśli natomiast obaj 
rycerze jednocześnie spadli z koni, walka trwała dalej – pieszo i z użyciem 
mieczy lub broni obuchowej, do pierwszej krwi lub do chwili, gdy przeciw-
nik nie miał sił kontynuować, bądź wreszcie do momentu jej rozstrzygnięcia 
przez sędziów35. 

O tym, że w Polsce tego typu gonitwy były znane i prowadzone, świad-
czy relacja Jana Długosza. Opisywał on wizytę Kazimierza Jagiellończyka 
w Gdańsku następująco: „W dniach zaś następnych wobec ludu i wszystkich 
mieszkańców miasta, którzy poporzucali dzienne swoje zatrudnienia i prace, 
rycerze królewscy popisywali się w walkach szermierskich i gonili na ostre”36. 

Kolejny etap rozgrywek stanowiły walki szermiercze i pojedynki z wyko-
rzystaniem różnego rodzaju broni, nazywane z francuskiego bohurt. O nich 
to mówi fragment źródła z 1401 roku: „Kiedy zaś ogłoszono na dworze kró-
lewskim turnieje, książęta, hrabiowie i rycerze przez wiele dni walczyli z sobą 
na włócznie i bawili się”37.

33 B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 77; J. Huizinga, Jesień średniowiecza, dz. cyt., s. 101.
34 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 131; B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, 

dz. cyt., s. 264.
35 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 264; J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu,  

dz. cyt., s. 132; A. Nadolski, Broń i strój…, dz. cyt., s. 115; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Pol-
sce…, dz. cyt., s. 130–131; U. Świderska, Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157.

36 J. Długosz, Jana Długosza kanonika krakowskiego, dz. cyt., s. 228.
37 Tenże, Roczniki, ks. X, dz. cyt., s. 317.
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Aby zmniejszyć ryzyko śmiertelnego zranienia, również w tym przypadku 
używano stępionej broni. Często wykorzystywana była tarcza, umożliwiają-
ca unieruchomienie przeciwnika na ziemi. Podobnie jak w pozostałych typach 
walk turniejowych, zmagania odbywały się w parach lub zespołowo38.

Grupowym rodzajem rozgrywek turniejowych był wykształcony w Polsce 
wielki turniej, wywodzący się od walki turniejowej określanej słowem mêlée. 
Starcia przypominały te prowadzone podczas kampanii wojennej: przeciw-
ników dzielono na dwie grupy i  rozmieszczano w tzw. szyku ukośnym. Przy 
podziale zwracano uwagę na to, skąd rycerze pochodzili, biorąc pod uwagę 
terytorium i kraj zamieszkania. Zdarzało się, że jedna grupa mogła liczebnie 
przewyższyć drugą. Obie drużyny dążyły do uzyskania przodującej pozycji na 
polu za pomocą grupowego natarcia dla przełamania szyku bojowego przeciw-
nika, po czym następowały indywidualne pojedynki. Podczas tych walk, tak jak 
na wojnie, żołnierze z tej samej drużyny mieli prawo udzielać sobie wzajemnie 
pomocy. Zmagania tego typu mogły odbywać się zarówno pieszo, jak i konno39. 

Kultura rycerska, w tym też turnieje, przenikała do XV-wiecznej Polski z Za-
chodu. Z  tego względu mogły też dotrzeć tzw. gonitwy do pierścienia, które 
zdobyły popularność na całym obszarze kultury łacińskiej. Miały one cechy po-
kazu mody: liczyły się nie tylko umiejętności, ale też bogaty strój, gracja poru-
szania się czy sposób trzymania broni40. 

Zbiorowe zmagania w tej dyscyplinie opisuje Dariusz Piwowarczyk: „Pier-
ścień, mający kształt dwóch różnej wielkości kręgów umocowanych jeden na 
drugim, zawieszano na sznurze, na słupie lub na zatkniętej w ziemie kopii. Na 
dany przez sędziego znak ustawieni w rzędzie zawodnicy kolejno szarżowali 
przez plac gonitwy i starali się nadziać pierścień na ostrze kopii lub włóczni”41. 

Te rozgrywki były punktowane według ściśle określonych zasad przez sę-
dziów, a przypuszczalnie również przez damy. Punkty przyznawano za podnie-
sienie pierścienia z ziemi bądź jego potrącenie; to ostatnie w zależności od tego, 
z której strony został trafiony. Można było zdobyć od jednego punktu za po-
trącenie pierścienia do maksymalnie sześciu za trafienie w jego środek. Często 
zdarzało się, że zamiast pierścienia używano elementów damskiej garderoby42.

Z pewnością dyscypliną dostarczającą wiele emocji i wymagającą od zawod-
nika dużo sprytu oraz sprawności ruchowej była potyczka z tzw. saracenem. 
Był manekin składający się z wbitego w ziemię pala z ruchomymi ramionami. 
Na jego szczycie znajdowała się jakby głowa Turka lub mieszkańca jakiegoś in-
38 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 38; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycer-

ski w Polsce…, dz. cyt., s. 142.
39 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 131–132.
40 Tamże, s. 134.
41 Tamże.
42 Tamże.

nego egzotycznego kraju, symbolizująca poganina – Saracena – z którym wal-
czył rycerz chrześcijański. Na jednym z ramion umieszczono tarczę, na drugim 
najczęściej worek wypełniony piaskiem bądź jakiś typ broni obuchowej. Ryce-
rze mieli za zadanie uderzyć w tarczę na lewym ramieniu w taki sposób, by przy 
obrocie saracena nie zostać uderzonym i wysadzonym z siodła43. 

Jak widzimy, w Polsce wyróżniano pojedynki zespołowe, parami, piesze czy 
przy użyciu koni44. Wszystkie pokazy rycerskich umiejętności były nagradzane 
przez widzów wyrazami uznania i oklaskami45.

Przykładem turnieju międzynarodowego z udziałem licznej rzeszy rycerstwa 
z krajów europejskich, w tym też polskiego, był turniej w Budzie w 1412 roku, 
zorganizowany przez Zygmunta Luksemburczyka46. Informację o tym wydarze-
niu zamieścił w swej kronice Jan Długosz: „Stu rycerzy walczących w szrankach 
w czasie dwu dni od rana do wieczora zaszczyciło mnóstwo widzów”47. Wśród 
uczestników nie zabrakło najwybitniejszych polskich przedstawicieli stanu ry-
cerskiego, o których Długosz nie omieszkał rzec dobrego słowa: „(…) pierwsi 
do ataku, ostatni schodzili z pola walki, a kiedy inni odpoczywali po walce, oni 
sami z sobą podejmowali zapasy i walkę”48.

Podczas gonitw, gier i zabaw niezbędne było odgórne ustalenie ściśle okreś- 
lonych reguł, mających nie dopuścić do chaosu. Regulamin przybijany był na 
początku turniejowych zmagań do bramy, być może zamkowej49. Zwraca się tu 
uwagę, iż rycerze mieli swój kodeks honorowy, który również wpływał na pro-
wadzenie walk. Przepisy turniejowe określone w  regulaminie były natomiast 
instrukcją co do tego, jak powinno wyglądać oporządzenie konia i jeźdźca oraz 
dostarczały informacji o karach za określone przewinienia50.

Według przepisów, końskie siodło nie powinno posiadać wystających czę-
ści51. Zakazane było celowanie w konia, a jeżeli zwierzę uległo kontuzji, na-
pastnik miał płacić odszkodowanie równe jego wartości. Podczas gonitw 
zakazane było także uderzenie poza obrębem tarczy, hełmu czy napierśnika. 
Za wykroczenia karano odebraniem punktów zdobytych do tej pory w wal-
kach lub karą pieniężną. Regulamin miał z pewnością na celu wypracowanie 
43 Tamże.
44 A. Nadolski, Broń i strój…, dz. cyt., s. 115.
45 S. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 302; W. Iwańczak podaje, iż gra 

polegająca na przewracaniu drewnianego manekina nazywała się qitaine; tenże, Tropem rycerskiej 
przygody, dz. cyt., s. 185.

46 B. Brzustowicz, Udział rycerstwa polskiego…, dz. cyt., s. 10; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Pol-
sce…, dz. cyt., s. 132.

47 J. Długosz, Roczniki, ks. X i XI, dz. cyt., s. 231. 
48 Tamże, s. 231.
49 U. Świderska, Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157.
50 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 236; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, 

dz. cyt., s. 142. B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 76.
51 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 36.
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większej karności wśród zawodników, a co za tym idzie, wyeliminowanie tak 
licznych wypadków na turniejach, powodujących uszczerbek na zdrowiu czy 
nawet śmierć52. 

Podobnie jak rozpoczęcie, tak i koniec turnieju oznajmiał dźwięk trąbki. He-
roldowie sprawujący pieczę nad przebiegiem widowiska ogłaszali zwycięzców 
i zapraszali na ucztę, podczas której rozdawano nagrody53. Wciągani w wir za-
baw i dworskich uciech rycerze zapominali o odniesionych ranach czy utraco-
nym ekwipunku, niejednokrotnie też zatapiając swe smutki w trunkach. 

3. Nagrody 

Jak wspomniano wyżej, ukoronowaniem rycerskich igrzysk była wspania-
ła uczta wyprawiana na zakończenie turnieju. Herold zapraszał na nią zna-
mienitych gości oraz zwycięzców zmagań. Zdarzało się, iż przegranym nie 
zapewniano miejsca u stołu biesiadnego54. Podczas uczty następowało przy-
znanie nagród i wyróżnień zwycięzcom oraz zawodnikom, którzy odznaczyli 
się przymiotami godnymi uhonorowania. Nagrody turniejowe możemy roz-
patrywać w dwóch aspektach, materialnym i pozamaterialnym: 1) zdobyte 
na przeciwniku oporządzenie i okup po zwycięskim pojedynku oraz nagro-
dy ustalone odgórnie przez organizatorów igrzysk; 2) chwała i honor zdoby-
te na polu walki bądź względy wybranej damy dworu55. Również same uczty 
były pewnego rodzaju nagrodą i wyróżnieniem dla najdzielniejszych zawod-
ników. Długosz wspomina, iż odbywały się one tak przed igrzyskami, jak i po 
nich, jednak nie podaje szczegółów na temat ich przebiegu56.

Wyjątek w tej materii może stanowić jego relacja z 1424 roku dotyczą-
ca uczty po koronacji królowej Zofii Holszańskiej. Dowiadujemy się z niej 
nie tylko o osobach biorących udział w biesiadzie, ale również o tym, w jaki 
sposób goście zostali ulokowani według swej rangi i godności: „Król rzym-
ski i węgierski Zygmunt siedział w środku, król polski Władysław po prawej, 
a król duński Eryk po lewej stronie. Zaraz koło króla polskiego Władysława 
siedział kardynał Branda z Placenty [z Castiglione], potem pozostali biskupi 

52 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 236; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, 
dz. cyt., s. 142.

53 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 139; U. Świderska, Kultura rycerska w śre-
dniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157.

54 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 211; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, 
dz. cyt., s. 99.

55 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 143–144, 147.
56 J. Długosz, Roczniki, ks. XI, dz. cyt., s. 142, 207.

rozmieszczeni po prawej stronie według ich godności. Lewa strona była prze-
znaczona dla dostojników świeckich”57. 

Pomimo iż nie była to uczta turniejowa, nie ma wątpliwości, że realia były 
bardzo podobne. Dalej pisząc odnośnie do tego samego wydarzenia, Długosz 
wspomina ucztę, na jaką po zmaganiach rycerskich zapraszał dostojników 
Zawisza Czarny z Garbowa58, oraz ucztę zorganizowaną przez Władysława 
Jagiełłę w 1410 roku59. W trakcie biesiady herold wysławiał męstwo, odwagę 
i hart ducha zwycięskich uczestników turnieju60. 

Zwraca się uwagę, że turnieje stały się środkiem do osiągnięcia celu, jaki 
przyświecał większości zawodników, którzy widzieli w nich źródło docho-
du lub szansę na poprawę swojej sytuacji materialnej. A było o co walczyć, 
gdyż zwycięzca turnieju – jak przewidywał regulamin – nie tylko zabierał 
oporządzenie i konia przeciwnika, ale mógł również zdobyć okup pieniężny 
stosowny do pozycji społecznej i materialnej współzawodnika61. Zdarzały się 
przypadki, iż zwycięzca rezygnował z wygranej lub odsprzedawał pokonane-
mu zdobyte dobra za niską cenę, chcąc w ten sposób okazać wspaniałomyśl-
ność. Możemy jednak przypuszczać, że na to mogli sobie pozwolić jedynie 
posiadacze znacznego majątku62. 

Piękno bogatych strojów, cenne zbroje i rumaki przyciągały na plac tur-
niejowy wielu rycerzy, liczących na własne siły lub szczęście w potyczkach. 
W początkowej fazie rozwoju turniejów nagrodę stanowiły drobne i sym-
boliczne upominki, np. wieńce. Jednakże wraz z upowszechnieniem się tych 
widowisk ich wartość wzrastała i stawały się prawdziwym przedmiotem po-
żądania uczestniczących w walkach rycerzy63. 

Trofea wręczali król, będący ich fundatorem, lub kobiety, które odgrywa-
ły zaszczytną rolę w ceremoniale dworskim podczas następującej po turnieju 
uczty64. Były to klejnoty, zbroje, konie, a nawet egzotyczne zwierzęta65.

57 Tamże, s. 207.
58 Tamże.
59 J. Długosz, Roczniki, ks. X i XI, dz. cyt., s. 142.
60 A.R. Chodyński, Turnieje rycerskie w średniowieczu, dz. cyt., s. 37.
61 S. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 296; A. Nadolski, Broń i strój…, 

dz. cyt., s. 114; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 98; D. Piwowarczyk, Oby-
czaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 144; J. Rajman, Encyklopedia Średniowiecza, dz. cyt., s. 958; B.W. 
Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 76. 

62 J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, dz. cyt., s. 125.
63 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 66–67; tenże, Udział rycerstwa polskiego…, dz. cyt.,  

s. 9; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 99.
64 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 67–68, 210–211; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 

w Polsce…, dz. cyt., s. 140.
65 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 144–145; U. Świderska, Kultura rycerska 

w średniowiecznej Polsce, dz. cyt., s. 157.
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Podobnie jak o samym przebiegu turnieju, tak i o rodzajach nagród nie 
mamy w źródłach polskich zbyt wielu informacji. Cytowany dziejopis nie po-
daje ani ich wartości, ani sposobu, w jaki wręczano je zwycięzcy turniejowe-
mu66. Jedynie pod rokiem 1443 znajdujemy u Długosza wzmiankę o nagrodzie 
dla rycerzy za ich męstwo. Miało to jednak miejsce nie podczas turnieju, lecz 
zmagań wojennych: „Nadto król [Władysław Warneńczyk] kazał wymalo-
wać dwanaście herbów pierwszych panów polskich i dwunastu węgierskich 
i umieścić w kościele Świętej Marii w Budzie na znak ich prawości i w nagro-
dę za ich heroiczne męstwo”67. 

Z publikacji Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima dowiadujemy się, 
że podczas turnieju w Budzie w 1412 roku „Nagrodą dla rycerza uznanego za 
najlepszego miał być rumak ze złotymi podkowami, dla najlepszego giermka 
– rumak z podkowami srebrnymi”68.

Dariusz Piwowarczyk zamieszcza w swej pracy opis odbierania nagrody 
przez zwycięzcę turnieju: „Według przepisów z Księgi turniejów René d’Anjou 
znakomity rycerz, w towarzystwie króla herbowego, heroldów i persewantów, 
wybierał jedną z dam dworu oraz dwie towarzyszące jej panny i prowadził do 
przygotowanej specjalnie na uroczystość wręczania nagród komnaty. Tam król 
herbowy ogłaszał imię zwycięzcy, który odbierał nagrodę i całował dwórkę, a je-
śli miał na to ochotę, także obydwie panny. Później następował bal, na którym 
pierwszą parę tworzyli uhonorowany rycerz i nagradzająca go dama”69. 

Oprócz nagród zwycięzcy turnieju zyskiwali sławę. Wielkie czyny takich 
polskich rycerzy, jak bracia z Garbowa70, Dobiesław z Oleśnicy71, Ścibor ze 
Ściborzyc, Jan Długosz z Niedzielska72 czy Jan Głowacz z Oleśnicy73 oraz wie-
lu innych, zarówno na polu walki, jak i podczas turniejowych zmagań prze-
trwały w pamięci pokoleń i są znane do dzisiaj.

66 J. Długosz, Roczniki, ks. X, dz. cyt., s. 323.
67 Tenże, Roczniki, ks. XI i XII, s. 318.
68 B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003,  

s. 65–66.
69 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 140; M. Pastoureau podaje, że nagrodę wrę-

cza najdostojniejsza dama; tenże, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 99.
70 Zawisza Czarny i jego brat Jan Fururej z Garbowa, których sława znana była zarówno w kraju, jak 

i za granicą; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 221–226; tenże, Poczet rycerzy 
polskich, Warszawa 2004, s. 118–145.

71 Dobiesław z Oleśnicy – stryj Jana Głowacza z Oleśnicy, przyboczny rycerz króla Włady-
sława Jagiełły. Dowodził jedną z chorągwi podczas bitwy pod Grunwaldem. Za swe za-
sługi został powołany na kasztelana wojnickiego; D. Piwowarczyk, Poczet rycerzy polskich,  
dz. cyt., s. 210–212.

72 Jan Długosz z Niedzielska herbu Wieniawa – ojciec kronikarza Jana Długosza. Podczas bitwy pod 
Grunwaldem dowodził chorągwią wieluńską; tamże, s. 184–194.

73 Jan Głowacz z Oleśnicy herbu Dębno – brat Zbigniewa z Oleśnicy. Od 1405 sprawował urząd sę-
dziego krakowskiego. Ceniony na dworze Władysława Jagiełły; tamże, s. 208–210. 

Zakończenie

Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce świadczą o bogactwie dwor-
skiego życia i kultury. Zawody takie to nic innego jak konkurs umiejętności 
bojowych rycerzy, stających w szranki w celu pokazania swych umiejętno-
ści, siły, odwagi, jak również zdobycia sławy, a niekiedy i pieniędzy. Igrzyska 
te przyciągały rzesze ludzi, niezależnie od ich statusu czy pozycji materialnej, 
dla których stanowiły wyjątkowe widowisko rozrywkowe.

Trzeba zwrócić uwagę, iż w wiekach średnich rozrywki takie jak turnie-
je nie były aż tak powszechne, głównie ze względu na koszty, jakie pochłania-
ła ich organizacja. Urządzano je podczas szczególnych uroczystości. Były one 
częścią wspaniałego obyczaju, kultury, jak i przekaźnikiem cnót rycerskich – 
lansowanego przez średniowiecze wzoru rycerza. Stanowiły więc nieodłączny 
element epoki, który nie tylko wpływał na rozwój kultury ówczesnego świa-
ta, ale kształtował tężyznę fizyczną, wartości i morale uczestników turniejo-
wych zmagań.

Charyzma i cnoty rycerskie zawodników okazane podczas zmagań turnie-
jowych oraz wysiłek, jakiego wymagały starcia, stworzyły obraz wykwalifiko-
wanego wojownika zaprawionego w sztuce wojennej. 
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Summary

The tournament of knights in the 15th century Poland

Tournaments in medieval Poland testify to the richness of style of courtly life 
and culture. Medieval knights’ tournament is nothing but a combat skills com-
petition for knights, those appearing in the lists in order to demonstrate their 
skills, strength, courage, and to gain fame, and sometimes money.

Charisma players during the tournament struggles and pains that often pre-
vailed mutual confrontations, gives us the awareness that the average ages had 
created the image of warriors. Knight became one of the leading figures wo-
ven into the very culture that has been created in France. Hence it reached on  
other areas to grow its roots in Europe, including the lands Polish – Polish court, 
which in the 15th century tournaments reached a peak of its development.

Anna Lachowska – absolwentka historii oraz nauk o rodzinie Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, archiwistka, interesuje się 
kulturą średniowiecza i nowożytności, ponadto zagadnieniami związany-
mi z historią mówioną.
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Introduction and problem

The issue of corruption and national security is a matter of urgent con-
cern in Nigeria. The problem as we understand it is to determine the extent to 
which the problem of corruption in Nigeria has weakened the country’s na-
tional security, construed as the concern for national survival, national self 
defense, the preservation of a government’s sovereignty or even the broader 
focus on social justice and the realization of peace and progress for those in 
society. We argue for the urgent imperative of evolving public citizens orien-
ted to the common good of an ethical community, and we stress the need for 
a balance between human personal responsibilities and the broader politi-
cal concern for others, as the basis of social existence in Nigeria. In statistical 
terms, reports indicate that as far back as the year 2000, not less than the sum 
of $98.8 billion dollars had been illegally stolen and hidden away in foreign 
backs by various Nigerian rulers, their families and acolytes (Aluko 2000:13). 
Decades after that period the corrupt practices have only intensified reaching 
a peak in the current dispensation. The vitiation of national security in Nige-
ria has been linked to the dismal lack of vision, poor managerial ability, and 
the lack of moral integrity of erstwhile regimes in Nigeria. If perhaps, the esti-
mated $98.8 billion dollars fraudulently appropriated by some Nigerians, had 
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to override the Presidential Directive.” According to the House of Represen-
tatives Fuel Subsidy Probe Report 2009–2011 (2012:131) the “inefficiency of 
the NNPC, PPMC and Ministry of Petroleum reflected in the failure to sup-
ply the product to Nigerians at affordable pricing… to further underscore the-
ir inefficiency various agencies gave conflicting retail price of the product in 
the open market.” The House of Representatives Fuel Subsidy Probe Report 
2009–2011(2012:74&116) reports that “while the NNPC feasted on the Fede-
ration Account to bloat the subsidy payable, some of the Marketers took the 
option of claiming subsidy on products not supplied. Also the state of our re-
fineries is nothing to write home about as it appears that greed and corrup-
tion, etc, among operators in the downstream sector colluded to strangulate 
the refineries.” 

We notice clearly a need for a rectification of shortfalls in Nigeria’s Domi-
nant Social Paradigm (DSP), of corrupt leadership, warped state centric secu-
rity, ethno religious conflicts” (Ujomu 2009:21–23). Ajibola (2010:11) argues 
further that “Nigeria is the most populous nation in Africa, we are deprived 
of the ordinary basic needs of life as a result of endemic corruption which has 
now overwhelmed us. Generally the situation of our infrastructure is appal-
ling, at the moment is the state of insecurity. People are being killed with im-
punity, we are now at the mercy of hoodlums, armed robbers, kidnappers and 
all these die-hard criminals.” (Ajibola in Gyamfi 2010:11). Braithwaithe con-
curs with the above when he says that “an unprecedented and widespread cor-
ruption in governance and injustice have combined to engender insecurities, 
insurgencies, heightened criminalities, widespread unemployment, all in the 
face of mindless profligacy of the corrupt” (Braithwiathe 2012:10).

Other recent documents like the CENCOD 2011 annual report (2011:ix–
xi) state that “Nigerians still face varying forms of human rights violations. 
The state is still largely authoritarian as security forces trample on the rights 
of the citizens with a surprising impunity unexpected in a democracy. The-
re are reports of misappropriation and misapplication of state resources by 
incumbent state actors” as well as local authorities and foreign business in-
terests. According to the CENCOD 2011 annual report 2011 the common 
people have been driven beyond the poverty threshold “the unemployment 
rate in the country is alarming. It is perhaps one of the major causes of cri-
mes involving youths such as armed robbery, internet scams, and kidnapping” 
(CENCOD 2011 annual report 2011:xi). Beyond the general trends there were 
specific patterns in the trend of social disorder, national insecurity and pro-
blems of human dignity in Nigeria. According to the CENCOD 2012 annual 
report (2012:xi-xii)”the harsh economic policies foisted on the people by the 

been diverted to the task of national infrastructural and educational develop-
ment, then most of the vital social architecture necessary for the establish-
ment and sustenance of national and human security in Nigeria, would have 
been in place such as efficient education, military, transport and industrial 
systems. It becomes clear, how the national and human security of a country 
can be threatened by an economic crisis triggered by corruption among pu-
blic officials, leading to government’s poor resource management ability. 

Background: marginality, insecurity and disorder in Nigeria

The fundamental problems confronting Nigeria have not altered signifi-
cantly in the past decades. The basic problems have centered on corruption 
and disorder as threats to unity, security and social justice. There is a natio-
nal and human security problem in Nigeria, easily seen in the inability of the 
Nigerian government and the country at large, to ensure the protection of its 
core values; its territories, infrastructure, officials, citizens, laws and institu-
tions. This has ensured that the various governments and the state agencies 
have been unable to consistently and institutionally guarantee the adequate 
protection, peace and well being of the generality of the citizens. The problem 
of security in the Nigerian nation-state is seen in the fact that the idea of se-
curity was reduced to the personal security of the ruler and that of his imme-
diate supporters. These gaps are tied to the logic and consequences of corrupt 
practices that create conflict. An empirical account the House of Represen-
tatives Fuel Subsidy Probe Report 2009–2011 (2012:62&63) reports that “the 
mood of the nation is justifiably ill tempered. There is a conflict between the 
people’s larger interest and the self interested clique of government officials 
seemingly out of tune with the existential realities of the ordinary man in the 
street. The Nigerian people from all social indicators are already impoveri-
shed by the maladministration of the political elite.” To put the matter in a cle-
arer perspective, “a large section of the population faulted the premise of the 
government subsidy figures maintaining that unbridled corruption and an in-
efficient wasteful process accounted for a large part of the” (Removal of Fuel 
Subsidy, Guardian Newspapers. Editorials pp. 62–68) subsidy crisis. 

The disorder problem is tied to the concerns over crude oil exploration, 
extraction and subsidies in Nigeria. According to the House of Representati-
ves Fuel Subsidy Probe Report 2009–2011 (2012:129–130) the Nigerian Na-
tional Petroleum Corporation “NNPC continued to pressurize officials of 
other agencies, especially the PPRA to process and pay subsidy on the pro-
duct… the NNPC and its Ministry merely arrogated to themselves the power 
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Gaps in Nigeria’s formulation of national and human security  
      policy or architecture

Security is important in the life of a person or group. National security 
is an important concern in the life of a state. The concern for the security of  
a nation is undoubtedly as old as the nation-state itself (Brown, 1982:21). The 
central feature in the quest for national security is the concern for national su-
rvival (Brennan, 1961:22). However, it can be said that survival is not all there 
is to security. There is also the focus on the attainment of peace and progress 
of individuals, groups and the society (Ujomu 2001:176). It must be noted that 
real or perceived threats to national security “may have an internal or exter-
nal dimension” and for many less developed countries LDCs, of which Nigeria 
is one, national security is manifestly endangered by external threats (Deger 
and West, 1987:3–5).

Contrary to the idea of Deger et al above, it is a strong contention in this 
essay that the greater threat to Nigeria’s security arises from the actions of 
its citizens, especially the actions of government and some corrupt elite who 
have through their conduct and beliefs mortgaged the very integrity of this 
nation and exposed the bulk of the citizens to unnecessary fear, deprivation 
and chaos. The problem of national security in Nigeria is seen in the serious 
conflicts that have plagued the Nigerian state since independence. Evidence of 
this is seen in the continual ethic, political, religious and socioeconomic crisis 
besetting the country. One of the major reasons for this situation of insecurity 
and instability is that many of the previous national governments applied my-
opic, perverted and unviable ideas of national security.

This situation allowed a pervasive trend towards misrepresenting the con-
cept of security. On the one hand it ensured the alienation and subjugation of 
the citizens from the values and processes that can effectively create a secu-
re socio-political environment. On the other hand, it gave rise to what Amu-
wo (2000:2) refers to as the government’s overriding concern for regime and 
personal security. In this regard, the security of the Nigerian nation-state was 
easily and conveniently reduced to the personal security of the ruler and that 
of his immediate supporters, thus ensuring its lack of logic and effectiveness 
as a security principle, in a society driven by mistrust, apathy, deprivation and 
difference. The gap in this regime security formula was that it did not include 
vital aspects of social and national development such as the provision of basic 
social amenities (Egwu, 2000:4). The interesting thing is that those who seek 
to entrench personal security go to almost any extent to appropriate public 

ruling elites underpin the rising social violence in the country and were acco-
untable for the upsurge of violence and violations recorded. The Boko Haram 
sect insurgent activities increased. The northern half of the country became 
a battle front with waves of suicide bombing and killing of innocent citizens 
culminating in the total collapse of governance and institutions of govern-
ment in the affected states.” 

The pattern of conflict, corruption and disorder shows that there is appa-
rently an absence of a genuine commitment to the values of trust and dialo-
gue as such these values have been undermined by poverty, ignorance, ethnic 
biases and religious extremism. These shortfalls have led to the demands for 
institutional arrangements for the rectification of injustices and marginali-
zation. Evidently the demands of the numerous aggrieved groups focus on 
the need for installing elaborate procedures of fair treatment and negotiation 
which will counter balance the reality of insecurity and marginalization of the 
various social groups in the physical, political, economic and social realms 
of life. Basically, the economic gap can be seen in the contrasts in nutrition, 
education, disease patterns, family size and life expectancy (Brown 2008:107).  
It is clear that “part of the challenges facing the state in a globalizing world are 
still classic internal ones, the incomplete construction of nation-state identi-
ties; deliver effective services, difficulty of controlling crime and violence. Ho-
wever, financial transactions, microbes and weather patterns do not respect 
national borders” (Ferguson 2006:7).

Put simply, the institutionalization of corruption has since created pro-
blems for the notion of governance and security as well as entrenched the idea 
of exclusion. Olukoshi and Agbu (1996:94) hold that corruption, has seemin-
gly acquired the status of a directive principle of Nigerian state. According 
to Joseph (1997:140) every Nigerian government, from the regional admini-
stration under colonial role in the 1950’s to the Abacha regime has carried 
corruption to an unparalleled degree. As things stand, corruption has beco-
me a bane of development and a major cause of social conflicts (Oyeshile 
2000:54–55). The prevalence of corruption is linked to the situation which 
the government or state is responsible for the bulk of all socio economic ac-
tivities, employment, contracts, etc. Hawthorn (1993:335–336) holds that “so 
much economic life is dependent on the state”. This situation ensures that de-
frauders of the state are able to exploit administrative lapses in order to be-
nefit illegally. Key agencies often seizes these opportunity created by a weak 
state to install corruption. 
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prising persons in business, government, and corporate organizations who 
violate state and federal statutes, have led to the depreciation of public ethics 
and public trust. We are especially concerned with the character and motiva-
tions of the professional fringe violators are those members of legitimate pro-
fessions who employ professional skills in the commission of crimes which 
are not regarded as legitimate activities within the profession. We are also in-
terested in the embezzler type of crime which involves persons who violate 
positions of trust by stealing from an employer, while ostensibly performing 
a conventional occupational task (Gibbons, 1965:111–114). These typologies 
are by no means exhaustive. 

Whatever the differences that exist among these corrupt practices, they 
have similar effects, that center around the vitiation and erosion of social, eco-
nomic, moral and political life. Political corruption involving public officials is 
one of the most serious problems confronting Nigeria today. The major effects 
of corruption include the “privatization of politics in so far as this concerns 
the distribution of benefits from economic transactions [exchange and capital 
accumulation]”(Goldstein, 1999:574). It makes daily life and business transac-
tions more cumbersome, delaying economic intercourse, boosting costs and 
diverting energies to the concealment of private gain (Hogendorn, 1996:64–
65). It leads to the abuse of power (Paden, 1997:261) and ‘deteriorating fiscal 
and economic management, arbitrary policy change, deficit financing, and  
a chronic, unrecorded leakage of funds’ (Lewis, 1997:305&320). Corruption 
leads to a blurring of the line between private and state property, erodes pu-
blic trust, invites incompetence and violates the very laws and rules that Afri-
can states promulgate. 

Corruption as a threat to governance

In Nigeria, the inclination to perpetrate corruption has been carefully do-
cumented by scholars. Corruption is “the means for the primitive accumu-
lation of capital in Nigeria and this has led to the accentuation of the lust 
positions of state power” (Iyayi, 2001:122). Government officials ranging from 
the state leader to the petty bureaucrat have had the power to shape the pro-
cess of accumulation (Goldstein, 1999:573–574). French (1995:306) says that 
in Nigeria anyone wanting to do virtually any business there must bribe public 
officials. Hogendorn (1996:65) states that in Nigeria, a majority of new uni-
versity graduates applying for federal civil service positions want to join the 
custom and excise department where bribes are fattest. It is clear then that 
corruption is pervasive in the Nigerian society. Oyeshile (2000:55) holds that 

funds and collective resources to further their own selfish personal ends. This 
kind of contradiction breeds hate and the horrors of conflict.

A major fallout of this perversion of security was the inefficient and in-
appropriate functioning of the military and security forces under the faul-
ty realist-statist paradigm, as seen in its entrenched deployment for certain 
unethical and unconstitutional purposes via brutality, abuse of human rights 
and lack of due process. The failure of the military in Nigeria to ensure natio-
nal security is linked to factors such as “acts of social banditry, political invo-
lvement, corruption and ethnic manipulation” (Luckham, 1998:589–592). For 
instance, the inefficiency of the police force and its failure to maintain law and 
order and provide security for the citizens has created a vacuum that is be-
ing filled by violent, dubious and ill-trained auxiliary ethnic militia, vigilante 
groups and militant civil society vanguards (CDHR, Annual Report 2000; x) 
and even terrorists, insurgents and cross border (army renegades from Niger 
republic and rebel groups from Chad) banditry in the northern states of Ni-
geria. The links between corruption and the crisis of national security in the 
nation can be seen in the political and economic difficulties arising from both 
the struggle for state power among the national elite, and the effects of the-
se on the distribution and the management of the society’s wealth and reso-
urces. The deficiency of a corrupt national elite and its negative effects on the 
country has been recognized by Obasanjo (1999:8) who says that our national 
life, has been overtaken by confusion, greed, corruption in high and low pla-
ces, selfishness, pervasive lawlessness and cynicism.

Typologies of corruption 

What is corruption? Corruption is “the illegal, unethical and unauthori-
zed exploitation of one’s political or official position for personal gain or ad-
vantage” (Gyekye, 1997:193). Goldstein (1999:418) notes that corruption is 
a means of influence. It includes payoffs, kickbacks, gifts, bribery. Other ac-
tivities classified under corruption are graft, nepotism, misappropriation of 
public funds, etc. These things do not at all means the same thing and the-
ir various meanings have implications for the quest for viable public ethics, 
and underscore the focus on the ethical regeneration of public officials. For 
instance, bribery means giving something to somebody in order to influen-
ce. Graft means taking wrong advantage of connections in politics. Nepotism 
involves some person in high places giving special favour to his or her relati-
ves. Misappropriation means to take and use wrongly someone else’s money. 
More importantly, the operations of the white-collar criminal category, com-
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citizens with impunity by acquiring wealth at the expense of the public’ Sklar 
(1997:33). The control over state power grants people access to the private 
expropriation of large amounts of national resources (Iyayi, 2001:122). The 
fact that the revenues were not effectively used in the quest for socioecono-
mic development, has led to greater poverty in the land. Indeed, ‘the unequ-
al distribution of wealth’ (Ingham, 1990:65) among the different sectors in the 
society, ensured that the revenues from oil products did not have positive and 
enduring impact on the lives of the generality of the Nigerian peoples. Rather, 
as Calvocoress (1997:614) observes, the ‘rich merely got richer while the poor 
remained poor or eventually got poorer’. 

Corruption as a threat to security

Corruption plays a negative role in the maintenance of national security 
irrespective of the way we choose to conceive it. It we construe national se-
curity as the protection of national survival, then it may either be seen as the 
desire and capacity for national self-defense (Ray, 1987:248–249) or the pre-
servation of the borders of a state and the power to maintain a government’s 
sovereignty within its territory (Goldstein, 1999:79). In short national securi-
ty will be variously seen as the confrontation of threats to peace in the socie-
ty (Hare, 1973:86–89) or the avoidance of conflicts, and the preservation of 
the lives of people in the society (Africa Research Bulletin, 2000:13931–55).

It has been assumed that some corrupt individuals or organizations can 
vitiate government’s attempt to entrench national and human security. Thus 
Kolderie (1987:48) suggests that government will have to be a smart buyer and 
be more careful, if it is to avoid creaming and corruption among private con-
tractors and public bureau who tend to avoid difficult work. Although Kolde-
rie is right to argue that government should carefully to specify and inspect 
the work it wants done, yet Kolderie does not realize that in Nigeria, it is usu-
ally people who are in government that engage in the worst forms of corrup-
tion. The more urgent question then is how to deal with public officials who 
engage in corruption?

A government that cannot effectively enforce its civic charter and promote 
the public good is weak and a danger to itself and the genrality of the citizens. 
Corruption sustains or continues inequalities and reproduces existing pat-
terns of privilege (Fatton, 1992:84). Worse still, corruption ensures that con-
tracts and appointments are not got on the basis of desert, thus discouraging 
honest effort. It leads to distrust for the motives of others, and undermines 
the credibility of those in positions of power. It breeds resistance to authori-

corruption manifests in both the public and private realms of life in the country. 
The federal government, government agencies, parastatals, the police force, the 
universities, the companies, the home and even the churches and mosques are 
not exempt. Furthermore, Taiwo (1996:265) holds that the ultimate in Nigerian 
business achievement is to become a “manufacturer’s representative for a We-
stern principal. Many rich men in Nigeria have no other means of production 
beside their political connections or their business cards.

This trend has prevailed in Nigeria since independence. The point must 
be made that people mainly seek state power not because they wish to make 
a contribution to the common good or to improve the well-being of all in the 
society, but because they want to satisfy their greed and oppressive tenden-
cies. The power they exercise make them prone to corruption most especial-
ly, since they lack the intellectual and moral basis for the proper utilization of 
this power for the good of all. Indeed, most of Nigeria’s corrupt civilian and 
military regimes “have pushed predatory accumulation to an unsustainable 
level” (Luckham, 1998:29), leading to endemic crisis of social order and inse-
curity in the country.

Corruption among individuals is occasioned by vices such as avarice and 
profligacy. Thompson (1987:11) holds that public officials commit immoral 
deeds out of greed, the desire for power or loyalty to family and friends. This 
raises vital questions about the moral status of the person and the quality of 
his or her character. Corruption, which is rampant among the wealthy, influ-
ential or well placed individuals in Nigeria, can be due to lack of decorum, de-
cency and transparency in governance. The situation may be such that even if 
one did not need to be fraudulent, yet such a person would engage in corrup-
tion, simply because those institutions and structures which can uphold and 
maintain accountability, responsibility and transparency, either do not exist, 
or they are ineffective. Thus, the absence of the necessary checks and balan-
ces against corrupt and fraudulent practices among individuals can create  
a situation in which the various productive sectors of a society are endemical-
ly mismanaged.

It is instructive to note the claims by different geopolitical regions of Ni-
geria that they have been deprived and marginalized, the general collapse and 
predation of physical infrastructures and the demands for a national confe-
rence and resource control are all evidence of the lack of sustainability and 
moral worth of the process of corruption and predation in the country. The 
effects of corruption on social and economic deprivation, anomie and politi-
cal instability are evidence of the “delegitimising political effects of primitive 
accumulation” (Olukoshi and Agbu, 1996:94). The disaffection occasioned by 
corrupt practices can be linked to the fact that ‘officials violate the rights of 
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The Nigerian society has over the ages, been saddled with a confused, frac-
tionalized and extremely corrupt elite, lacking a viable production base and 
who rely heavily on institutional and private mechanisms of violence and 
social-cultural manipulation to maintain political dominance (Ihonvbere, 
2000:74). The state provides for these elites access to markets and illegal acti-
vities (Castells, 1998:103) through which they can consolidate the opportuni-
ties for rent, corruption and embezzlement (Fatton, 1992:59). This has further 
created greater conditions of inequality in the society. Looking at this pro-
blems from a historical perspective Graf (1983:190–193) states that Nigerian 
elites have been a faulted bourgeoisie, because their socio-economic position 
and values were shaped by the colonial experience. The Nigerian bourgeoisie 
was essentially a non-productive successor elite to the colonials, continuing 
the tradition that focused on the state as a primary source of elite formation 
and consolidation. Hence, the possession of political power was seen to be  
a guarantee of security, wealth and honours. The wealth of the elite was a deri-
vative of which positions they occupied in government, and how much access 
to state power and patronage accruing from these (Fatton, 1992:59).

The reason for the ‘lack of production and communications infrastructu-
re, lack of human capital” (Castells, 1998:90–91) is the elite misuse of valuable 
resources and international aid. This is the brain-child of a rapacious bourge-
oisie class that exhibits an unprecedented level of mediocrity and immorality 
(Fanon, 1983:135). Their aim is to solidify their status and wealth, which they 
transfer to their children, thus crystallizing the disparities in wealth (Fatton, 
1992:59) in the society and engendering conflicts and chaos. This closure of 
class mobility, as well as the dichotomisation and antagonisms arising thereof, 
leads to provocations arising from the “vulgar life styles of government func-
tionaries” (Biersteker and Lewis, 1997:316). It also leads to regional and ethnic 
rivalries and instability (Kemp, 1998: 184 & 188), inefficiency and lawlessness 
(Calvocoress, 1997:615), alienation and conflicts (Barongo, 1983:140).

The economic logic and architecture of corruption: The rentier  
state and a culture of patrimonialism 

The actions of the elite can be interwoven with the emergence and ope-
rations of a predatory state which primitively excludes so many stake hol-
ders causing poverty and inequality on a massive unsustainable scale. Philips 
(1996:300) holds that an environment may be so corrupt that the level of offi-
cial compliance to duty is very low, and payoffs are so widespread that they are 
virtually institutionalized. The Nigerian state is a patrimonial and rentier one 

ty and compels officials to misdirect scarce resources to low priority sectors 
(Elegido, 1996:245–246).

These resources that have been corruptly acquired and misused would 
have otherwise been used to make the lives of the citizens more meaningful. 
The endemic corruption of past governments and public officials ensured that 
effective planning and execution of national development plans could not be 
attained. Consequently, adequate plans for infra structural development such 
as, the provision and maintenance of good road networks, schools, pipe-bor-
ne water supply, electricity, etc, were neither carefully set out, nor achieved 
(Simpson, 1996:191). Visible and incontrovertible evidence of corruption can 
be seen in the collapse of various public institutions. The unmitigated and 
relentless acts of corruption within the Nigerian society, have led to a ple-
thora of badly functioning medical and educational systems, poorly mainta-
ined road networks (Diamond, 1995:437) and porous air and sea ports among 
others. It is clear that the collapse of infrastructures and the rising phenome-
non of insecurity prevailing within the nation are the effects of corruption. 

The political logic and architecture of corruption: The egoism of 
public officials and the predation of elite political economy 

The discussion on corruption can be linked to the internal contradictions 
of inequity, segregations and false humanism in the process of elite formation 
and consolidation, and the relayed effects of this phenomenon on the con-
struction of social order. Politics in Nigeria connotes the acquisition of we-
alth by corrupt practices. Politicians were willing to obtain power at all cost, 
since the control of power emphasized the control of the economic strings of 
the society (Nzimiro, (1984:36–37). Ake (1996:15) is right when he says that  
“a society of beggars, parasites and bandits cannot develop, it cannot know 
peace or stability and it cannot be democratic. It can only gravitate endles-
sly in material poverty and moral regression”. The devastating effect of cor-
ruption in government, (Diamond, 1995:438) is linked to the misuse of state 
power by the different ethnic elite, public servants and bureaucrats. Lewis 
(1996:100) holds that post-independent Nigeria has been characterized by the 
widespread appropriation of nominally public resources for personal or pa-
rochial gain. For instance, as far back as January 15, 1966, a Nigerian Army 
Officer Major Nzeogwu claimed that the aim of his coup d’etat was to “cre-
ate a free country, devoid of corruption, nepotism, tribalism and regionalism” 
(Uwechue, 1991:1459).
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within what remains the directive and authoritative frames of postcolonial 
states. The decadent patrimonial state having civilian or military rulers, has 
celebrated the abuse of power and the endorsement of antidemocratic valu-
es, political violence and intolerance in politics (Diamond, 1988:12–14). The-
se rulers have been aided by the presence of ignorant, illiterate, apathetic and 
uneducated populations, as well as indigenous cultural traditions that tended 
to underwrite authoritarianism and anachronism.

Political morality and social justice in government: good gover-
nance as an option for change

What is the way forward? The state and its officials need to be effective 
for the reasons stated below: Edelman (1975:14) rightly holds that large num-
bers of people depend on government for protection from a wide spectrum of 
dangers such as foreign threat, criminal threat, fuel and food shortage. All the 
above features are illustrative of what the government seeks to achieve, and 
aspires towards as the common good. The idea of the “common good” is’ atta-
ched to objects and policies that are beneficial to the whole taken collectively’ 
(Schochet, 1979:24). If government is to be seen as a rational device for satis-
fying people’s needs, then it must be capable of proper operation, using the 
rules of good governance. Leftwich (1993:610–611) holds that the underlying 
features of good governance include, the accountable administration of pu-
blic funds, an independent public auditor, an efficient public service, among 
others. The requirements of good governance, which are embodied in the of-
ficial acts of social responsibility raises issues that are the core of moral and 
political philosophy. It raises fundamental questions about our idea of citizen-
ship, our interests, our duties and commitments. It examines the character of 
our behaviour especially where our actions will have an impact upon the inte-
rests, needs and entitlements of others.

The issue then is to link our actions as citizens and public officials, and se-
veral areas of the demand for security, such as internal security, nation bu-
ilding, secure systems of food supply (Thomas, 1987:1). How then do we 
overcome the difficulties arising from the insecurity, lack of autonomy and 
vulnerability emanating from the problem of perverted citizenship or corrup-
tion that we see among public officials. In a significant way the question of en-
titlement arises. According to Deger and Sen (1987:84–85) entitlement refers 
to the “set of alternative commonly bundles that a person can command in  
a society using the totality of rights and opportunities available, for instance, 
the individual’s endowment, available private and public goods and services, 

in which those who are in control of state power and strategic bureaucratic of-
fices use their positions for private appropriation. In the patrimonial admini-
stration there is an amalgamation of the private and public domains. Political 
administration is treated as a purely personal affair of the ruler, and political 
power is considered part of his personal property (Ibrahim, 1997:156).The pa-
trimonial state does not feel the need to promote the common good and its 
logic is essentially limited to the distribution of prebendal offices and to the 
reduction of the access of the people to power wielders. 

A rentier economy is one that retires on substantial external rent or a re-
ward for ownership of all natural resources (Ibrahim, 1997:157). This type of 
state breeds a cruel kind of citizens retaining a lack of patriotism to the na-
tion, and who uphold selfish interests over the interests of all. These are ‘pe-
ople who lack moral integrity’ (Jois, 1988:16) and are specialists in the abuse 
of laws intended for the public good and meant to ensure social justice. They 
take pride in the exploitation of the weak and vulnerable members of society 
and triumph in the performance of all sorts of despicable malpractices. No-
thing is beyond these types of people, including stealing the subsistence funds 
meant for the payment of the pensions of the aged retired workers in the Ni-
gerian society, stealing the severance funds meant for rehabilitating Nigeria’s 
ex-military and Police service veterans, diverting funds meant for the con-
struction of social infrastructure provided for the common good and even 
stealing maintenance funds meant for feeding children in primary and secon-
dary schools. 

The concentration of unaccountable power in the hands of a privileged 
minority in the patrimonial state, ensures that the majority are effectively di-
senfranchised, and that few if any can contribute meaningfully to national 
development. The pattern of political leadership in Nigeria has compelled 
scholars to describe them as typical of a predatory state. This type of state 
employs the paradigm of governance referred to as prebendalism and klep-
tocracy, which are inextricably linked to the power to appropriate resources 
and the minimization of the number of beneficiaries (Dommen, 1997:491).  
Castells (1998:96–102) holds that the misuse of capital have characterized the 
predatory state or ‘vampire state’ which is essentially, a state entirely patrimo-
nialized by political elites for their own personal profit. The predatory state 
is characterized by both prebendalism and predation understood as politi-
cal patronage, systematic government corruption, concentration of power at 
the top and the personalization of networks for the delegation of this power. 
These tendencies are prevalent in Nigerian politics. Hawthorn (1993:336) po-
ints out that within such a framework, the elite have deployed their positions 
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propriation of the wealth generated by collective effort. The challenge of ethical 
citizenship is reflected in the consistent attempt to overcome social exclusion, 
defined as the process by which certain individuals and groups are systemati-
cally barred from access to positions that would enable them to an autonomous 
livelihood. Our concern then is to evolve a political culture that can install and 
sustain political attitudes and values that are conducive to harmony, coopera-
tion and stability (Cammack, 1997:92). In this regard the lessons of an ethical 
conception of public action cannot be overlooked. Larmer (1996: xi&2) holds 
that we cannot safely ignore the principles of ethics, since we are all faced with 
ethical decisions, which prescribe how people should act. This is an indication 
of the fact that there are moral constraints on human interaction which involves 
limitations on our right to benefit at the expense of another or rather which es-
sentially involves a constraint on individual pursuit of their well-being (Bever-
sluis, 1996:11–16). It these moral qualities that we need to imbue or instill in the 
individuals who will carry on the quality of citizenship that will guide our lives. 

The way by which we can achieve public trust and public ethics in governan-
ce, includes, teaching and emphasizing right and wrong through moral rules. 
It can also be done through the express determination of minimum and positi-
ve standards that everyone should follow (Davis, 1990:30–31). However, Davis 
(1990:35) point out that good conduct presupposes both good will with its un-
derlay of good character and knowledge. Norton (1996:47) holds that the con-
cern for the development of moral character does not altogether neglect rules, 
but views them instrumentally with reference to that end. This issue of good 
character is very important because as French (1995:3) says, we are in a world 
of moral ambiguities and confusions where duties are not as clear as before, 
especially in the face of scarcity and all manners of outlooks or influences. To 
the extent that activity is rule governed, we can separate good from bad, or ri-
ght from wrong. The thrust is to make law abiding behaviour a legal and moral 
concern and the basis of political obligation among the rulers, elites and citi-
zens. Behaving according to the rule of law ought to be a duty of perfect obliga-
tion something that can be demanded from the leaders as a moral obligation. 

Conclusion

Finally, we focused on the issue of corruption and social disorder as thre-
ats to national security in Nigeria. We examined the problems of corruption 
in Nigeria and the implications of this for national security and discussed the 
role of ethics and law enforcement in tackling corruption. We saw that corrup-
tion in Nigeria weakened the country’s national and human security, constru-

as security, freedom and human rights. Rothstein (1987:143) holds that the state 
must meet the growing demand for internal development by choosing a strate-
gy that does not undermine harmony, actualization, effectiveness and stability.

The urgent and central question can be posed as to whether African go-
vernments will be capable of establishing ‘developmental states’ that respect 
their budget constraints, allocate resources, pursue policies that develop hu-
man resources and encourage private-sector saving and investment to generate 
productive employment and promote growth? (Ndulu and O’Connell, 1999:52–
53). This question is not as direct or explicit as Ndulu et al have posed it.  
It implies two types of concerns. First, there is the issue of whether African go-
vernments have the kind of technocratic capability and skills necessary for the 
installing the developmental state? Second, there is the concern of whether gi-
ven the presence of such skills and knowledge the African governments have 
the right sort of attitudes and values required for the effective conversion of 
these skills? To put it more concretely, the question is whether in African go-
vernments, we have people who have a sustainable orientation and training of 
ethical citizenship needed to mitigate the negative effects of inequality pover-
ty and misery? 

According to Gibbons (1965:271) dealing with all sorts of perpetrators of 
political and economic corruption including white-collar offenders, requires 
vigorous and consistent law enforcement. This implies that detected law vio-
lators need to be dealt with according to the rule of law by the criminal courts.  
Attempts need to be made to generate a code of ethics among organizations 
that stress scrupulous fidelity to the law. Nigeria has a Code of Conduct bureau 
that requests public officials to declare their assets upon assuming public office 
and periodically thereafter. Is this strategy really effective, given that people un-
der-declare their assets and a lot of income earners are not in the public sector 
working for government? There is a need to prevent re-employment of corrupt 
persons, in situations where additional embezzlement could occur. Individuals 
can acquire an official record or a kind of profiling that will enable them to be 
identified and contained. This requires massive financial and moral investments 
in record keeping and ICT access and infrastructure. Does the nation have the 
political will and ethical propensity to embark on this task given that the law 
breakers are actually those with access to power and resources to subvert the 
law and escape justice? While these are clearly good and effective ways of con-
fronting the challenge of corrupt public officials, there is a need to reclaim the 
ethical dimensions or perspectives of the problem.

This point is significant when we look at what Castells (1998:71) refers to as 
the domain of relationship of distribution and consumption or differential ap-
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ed as the concern for national survival, national self defense, the preservation 
of government’s sovereignty and peace and well being of the citizens. We so-
ught for peace in society and sought to evolve public citizens oriented to the 
common good of an ethical community. We stressed the need for a balance 
between human personal responsibilities and the broader political concern 
for the public interest as the basis of social existence in Nigeria.
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Summary

This essay focuses on the issue of corruption, marginality and the social 
disorder attending it, as threats to national and human security in Nigeria. It 
not only examines the problems of corruption in Nigeria and the implications 
of this for national security, but also, discusses the role of an ethical idea of ci-
tizenship in tackling corruption and reinventing the political community. In 
Nigeria, corruption has played a key role in aggravating the political and eco-
nomic crisis besetting the country. Depreciation of human dignity and col-
lapse of infrastructures have ensured the systematic elite misappropriation of 
state power, the primitive accumulation of capital, ethno-cultural intoleran-
ce and political manipulation in the society. This paper searches for a set of 
norms capable of mitigating needless dehumanization and inequalities, and 
improving welfare of the majority by evolving public citizens oriented to the 
common good.

Philip O. Ujomu teaches philosophy at the University of Benin. He 
holds B.A, M.A, and Ph.D. degrees in Philosophy from the University of 
Ibadan, Ibadan, Nigeria. The direction of Dr Ujomu’s research combines 
a very strong commitment to Social Sciences and Humanities theorising 
with a steady devotion to the mitigation of the African predicament. His 
writings have focused on issues in Social and Political Philosophy, History 
of Philosophy, Ethics, Aspects of Public Policy, Security Studies and Afri-
can Philosophy.

Oyeshile, O. (2000), “Corruption and underdevelopment in Nigeria”, Recall:  
A chronicle of Nigerian events, no. 1 (January). 

Paden, J. (1997), “Nigeria Unity and the Tensions of Democracy: Geo-cultu-
ral zones and north-south legacies”, in: P. Beckett, C. Young (eds.), Dilem-
mas of Democracy in Nigeria, Rochester: University of Rochester Press, pp. 
243–264.

Philips, M. (1996), “Bribery”, in: R. Larmer (ed.), Ethics in the Workplace:  
Selected Readings in Business Ethics, Minneapolis: West Publishing Com-
pany, pp. 294–305.

Ray, J. (1987), Global Politics, 3rd edition, Boston: Houghton Mifflin. 
Removal of Fuel Subsidy, The Constitution, vol. 12 culled form the Guardian 

Newspapers. Editorials of January 9, 10, 11, Lagos, Nigeria, vol. 12, no. 4 
(December), pp. 62–68.

Rothstein, R. (1987), “National Security domestic resources constraints and 
elite choices in the Third World”, in: S. Deger, R. West (eds.), Defence, Secu-
rity and Development, London: Frances Pinter, pp. 140–158.

Schochet, G. (1979), “Social Responsibility, Profits and the Public Interest”, 
Society, March/April, pp. 20–26.

Sklar, R. (1997), “Crises and Transitions in the Political History of Indepen-
dent Nigeria“, in: P. Beckett, C. Young (eds.), Dilemmas of Democracy in 
Nigeria, Rochester: University of Rochester Press, pp. 15–44.

Taiwo, O. (1996), “On The Misadventures of National Consciousness: A Re-
trospect on Frantz Gift of Prophecy”, in: L. Gordon et al. (eds.), Fanon: 
A Critical Reader, Oxford: Blackwell, pp. 255–270.

Thomas, C. (1987), In search of Security: The Third World in International Re-
lations, Colorado: Rienner.

Thompson, D. (1987), Political Ethics and Public Office, Cambridge: Harvard 
University Press.

Ujomu, Ph. (2001), “Cultural Relations on, Human Communication and the 
Conditions for intercultural relations: A critique of Anta Diop and Kwasi 
Wiredu”, in: H. Igboanusi (ed.), Language Attitude and Language Conflict 
in West Africa, Ibadan: Enicrownfit.

Ujomu, Ph.O. (2009), “Nigeria’s national security problematic and the re-
invention of social order: some aesthetic considerations”, The Constitution, 
vol. 9, no. 1 (March), pp. 21–37.

Uwechue, R. (1991), Africa Today (ed.), London: Africa Books. 





Felix O. Olatunji 
Ladoke Akintola University of Technology – Ogbomoso, Nigeria
Amaechi Udefi 
University of Ibadan – Ibadan, Nigeria

Indigenous knowledge contra economism 
and the imperative of contemporary 
discourse of Africa’s development1

Słowa kluczowe: rozwój, kultura, wiedza lokalna, wartości, ekonomia
Keywords: development, culture, indigenous knowledge, values, 
 economism
Schlüsselwörter: Entwicklung, Kultur, einheimische Wissen, Werte,
 Wirtschaftswissenschaft

 

Introduction

While former theories – modernisation and dependency – have clearly 
differed over the means of attaining the object and essence of development, 
there has been little discussion of development content or its appeal. To these 
theories, the essence of development is seen in the process of qualitative 
change, that is, a process that is linear, revolutionary and diffusionary par-
ticularly from Western Europe and North America to societies in the Global 
South. This means that Western Europe and North America are symbols of 
civilisation and modernisation and that for any society to develop, such must 
necessarily have certain characteristics like universalism, mobility and open 
diffusion. To these theorists, the ways of conceiving and representing devel-
opment that are closely bound to the North’s development agencies and pro-
grammes reveal more about the self-affirming ideologies of the North than 
insights into the peoples of the rest of the world. 

1 Being a paper presented at the International Conference on Sustainable Development in Af-
rica in the 21st Century organised by The Postgraduate School, Ladoke Akintola University of 
Technology, Ogbomoso, Nigeria, from Thursday, 4th – Saturday, 6th June, 2015.
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Dependency theory provided an alternative explanation of the devel-
opment process by directly challenging the sacred tenets of modernisation 
theory. Their basic argument is that the development of the Global North 
is predicated on the active under-development of the Global South. Rather 
than see the newly-created independent nation-states as similar entities at 
different stages of development as suggested by modernisation theorists, de-
pendency theorists argued that poor and wealthy countries are parts of the 
same global capitalist system, a system in which the relationship between the 
“centre” and “peripheral” countries was historical, hierarchical, and enduring. 
Whereas modernisation theorists maintained that the North would guide the 
development of Global South through aids and investment. It argued that the 
actions of and ties to the North actually hindered the emergence from pover-
ty of the South. 

The discussion here, concerning the problematisation of Western econom-
ic paradigms for development shall be examined not from modernisation and 
dependency theories. Rather, it will examine neoliberalism approach to repre-
sent the Western hegemonic structures on other societies and nations of the 
world, which must be seen and felt to be following the dictates of the Western 
imperialists, that is, in the thoughts of market-forces.

Problematising Western economic paradigms

Neoliberalism is an ideology based on the primacy of individualism, mar-
ket liberalisation, entrepreneurship and state contraction. A central assumption 
of neoliberalism is that open, competitive, unregulated markets represent the 
optimal mechanism for economic development. Prominent from the late 1970s 
to the early 1990s, neoliberal ideas represented a major assault on the nation-
al development attitudes and approaches and a form of disdain for the state’s 
role in the development process through such strategies as import-substitution 
industrialisation and price controls. Neoliberalism has a long gestation peri-
od and has been actively promoted by key and well-placed actors especially the 
World Trade Organisation, International Monetary Fund and World Bank (The 
Bretton Woods in Washington). 

David Harvey in A Brief History of Neoliberalism opines that neoliberalism 
is in the first instance a theory of political economic practices that proposes 
that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepre-
neurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by 
strong private property rights, free markets, and free trade. The role of the state 
is to create and preserve an institutional framework appropriate to such prac-

tices. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of mon-
ey. It must also set up those military, defence, police, and legal structures and 
functions required to secure private property rights and to guarantee, by force if 
need be, the proper functioning of markets. Furthermore, if markets do not ex-
ist (in areas such as land, water, education, health care, social security, or envi-
ronmental pollution) then they must be created, by state action if necessary. But 
beyond these tasks the state should not venture. State interventions in markets 
(once created) must be kept to a bare minimum because, according to the theo-
ry, the state cannot possibly possess enough information to second-guess mar-
ket signals (prices) and because powerful interest groups will inevitably distort 
and bias state interventions (particularly in democracies) for their own ben-
efit.2 Dag Thorsen’s understanding of Harvey’s is that neoliberalism is tightly 
knit to his overall analysis, which includes the firmly held belief that the world 
has experienced “an emphatic turn towards neoliberalism in political-economic 
practices and thinking since the 1970’s”. Harvey proposes with his definition to 
view neoliberalism, not as the renewal of liberalism in general, but as a distinc-
tive economic theory. It is also apparent that Harvey sees neoliberalism not as  
a continuation of liberalism, but as something which lives independently of 
more traditional liberal values and policies.3 

Harvey moves the discourse from basically political, modern and classical 
understanding to the debates on economic paradigm, which has set the pat-
tern of development on economic parlance. He states thus:

Deregulation, privatisation, and withdrawal of the state from many areas 
of social provision have been all too common. Almost all states, from those 
newly minted after the collapse of the Soviet Union to old-style social democ-
racies and welfare states such as New Zealand and Sweden, have embraced, 
sometimes voluntarily and in other instances in response to coercive pres-
sures, some version of neoliberal theory and adjusted at least some policies 
and practices accordingly… Furthermore, the advocates of the neoliberal way 
now occupy positions of considerable influence in education (the universities 
and many ‘think tanks’), in the media, in corporate boardrooms and financial 
institutions, in key state institutions (treasury departments, the central banks), 
and also in those international institutions such as the International Monetary 
Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organization (WTO) that 
regulate global finance and trade. Neoliberalism has, in short, become hegem-
onic as a mode of discourse.4 

2 D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press, UK, 2005, p. 2. 
3 D. Thorsen, The Politics of Freedom: A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl 

Popper, and of the Challenge of Neoliberalism (A Ph.D thesis submitted to the Department of 
Political Science, University of Oslo, Finland, 2012), p. 184.

4 D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, p. 3.
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The major intent of this theory is purely free market forces based on eco-
nomic freedom as discussed by Jeffrey Sachs’ and Joseph Stiglitz’ market forc-
es theory as development. The analyses of Stiglitz and Sachs from market 
forces are in the realm of economic development, which is built on capitalist 
ideology.  

The analyses of Joseph Stiglitz and Jeffrey Sachs from market forces are in 
the realm of economic development, which is built on capitalist ideology. Eco-
nomic form of development is based on self-interest motive in the framework 
of competitive markets. In such a situation, there is hardly any government in-
terference. The private sector, which takes part in the process of development, 
is mainly guided by the principle of profit maximisation. Economic progress 
largely depends on labour productivity and capital endowment. The labour 
productivity becomes a function of many types of material incentives, which 
are given by the private sector. This type of development model was formulat-
ed by theorists like Ricardo and Adam Smith. 

Joseph Stigliz and Andrew Charlton see development from market forc-
es and how trade could promote development. In Fair Trade for All, the duo 
aver that trade liberalisation is, in general, welfare-enhancing; stating that the 
problems of poverty, inequality, incomplete risk and capital markets cause the 
experience of liberalisation to vary across societies depending on individual 
characteristics.5 While they opine on trade towards achieving development 
especially among the developing societies, they equally theorise on market 
forces, which will lead to emancipatory development. It is on these market 
forces that Stigliz says, are shaped by political processes. According to him, 
markets are shaped by laws, regulations and institutions saying that:

Every law, every regulation, every institutional arrangement has distrib-
utive consequences – and the way we have been shaping America’s market 
economy works to the advantage of those at the top and to the disadvantage 
of the rest. Indeed, politics, to a large extent, reflects and amplifies societal 
norms. In many societies, those at the bottom consist disproportionately of 
groups that suffer, in one way or another, from discrimination. The extent of 
such discrimination is a matter of societal norms.6 

Stigliz offers a viable position in the discourse of development examining 
the issue from inequality, stating that it is on inequality that there seems to be 
an endangered future, which is anchored on a divided society. 

5 J. Stigliz, A. Charlton, Fair Trade for All, Oxford: Oxford University Press, UK, 2005, p. 6.
6 J. Stigliz, The Price of Inequality, New York–London: W.W. Norton & Company 2012, pp. 52–

53.

Sachs’ intent about development is that there is the need for a new eco-
nomic paradigm, which includes global, inclusive, co-operative, environmen-
tally aware, and science-based that will salvage the emerging realities of the 
world today. Sachs writes that our global society will flourish or perish ac-
cording to our ability to find common ground across the world on a set of 
shared objectives and on the practical means to achieving them. A clash of 
civilisations could well result from the rising tensions, and it could truly be 
our last and utterly devastating clash.7 In this argument, the alternative to 
the seemingly problematic issues is a series of threats to global well-being, all 
of which are solvable but potentially disastrous if left unattended. Prosperi-
ty must be maintained through new strategies for development that comple-
ment market forces, spread technologies, stabilise the global population and 
enable the billion poorest people to escape from the trap of extreme poverty. 

In the clear examination of the projects of neoliberalism theory, the ad-
herents postulate diverse paradigms in the process of attaining their set-ob-
jectives, which will alone benefit rich individuals and industrialised societies 
essentially North America and Western Europe. Richard Peet and Elaine 
Hartwick in Theories of Development: Contentions, Arguments and Alterna-
tives state that, “the set of “policy instruments” derived from the Washing-
ton Consensus and applied to (mainly Third World) borrowing countries by 
the World Bank and the IMF was said by Williamson to include Fiscal disci-
pline, Reducing public expenditures, Tax reform, Interest rates, Competitive 
exchange rates, Trade liberalization, Encouraging foreign direct investment, 
Privatization, Deregulation and Securing property rights. In brief . . . the eco-
nomic positions that Washington agreed upon in setting growth and devel-
opment policies for the rest of the world could be summarized as “prudent 
macroeconomic policies, outward orientation, and free market capitalism.”8 
In essence, the neoliberal approach not only lacks a mechanism to combat in-
equality, it promotes it. It also focuses on free trade and disregards other im-
portant development factors such as the rights of workers and the effects it 
has on the citizenry. The principle of non-intervention of the state reveals that 
this principle is one-sided as it allows for state intervention insofar as creating 
a suitable business environment, deregulation and privatization, which only 
benefits the rich and the industrialised nations without a support for the de-
veloping societies and nations. This is a clear example of the introduction of 

7 J. Sachs, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet, New York: The Penguin Press 2008, 
p. 4.

8 R. Peet, E. Hartwick, Theories of Development: Contentions, Arguments and Alternatives, New 
York–London: Guilford Publications 2009, pp. 85–86.
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Structural Adjustment Programmes by the Bretton Woods Institutions on de-
veloping states in the Global South.

The challenges of Western economic paradigms on African  
development narratives

There are major gaps and problems that have been created with the intro-
duction of neoliberalism theory into the world economics and the discussion 
of development. And these gaps affect societies of less-developed economies 
particularly African societies while the developed economies continue to be 
wealthier on daily basis. Harvey points out that there is the problem of how to 
interpret monopoly power. Competition often results in monopoly or oligopo-
ly, as stronger firms drive out weaker.9 This is the situation of big transnational 
or multinational companies driving out the local industries of business and in 
essence creates adverse effects on the economy and the survival of the citizenry 
due to either unemployment or under-development. This will continue as there 
is declining governments’ power and influence due to increase power of the 
multinational and/ or transnational companies. 

Another factor is the fact of failure in markets and trades. The fundamental 
problem being created by neoliberalism theory is a replica of what transpires in 
almost all the less-developed societies where the so-called multinationals are. 
There is a wide-spread shirking of responsibility due to the people as encapsu-
lated in what is termed as “corporate social responsibility” – a meager sum due 
to the people. An instance of this problematique is what the Niger-Delta people 
of Nigeria suffer from essentially the pollution of their environment and deple-
tion of huge human resources. Accentuating to the above, Mohammad Wahi-
di avers that workers lose their protection and become vulnerable to abuse and 
exploitation. This coupled with the unequal distribution of income between the 
rich and the poor widens disparities even further.10 In another dimension, he 
says the economic freedom in the form of neo-liberalism where political free-
dom is either weak or non-existent can only open the door for widespread abuse 
and exploitation of labour. Political freedom on the other hand enables work-
ers to establish effective mechanisms to protect their rights and entitlements. 
Neo-liberalism takes away some of the political freedom it does not add to it. 
Why should political freedom be attributed to economic freedom? Why not 
argue the opposite, which may even look more plausible?11 He also delves into 
9 D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, p. 67.
10 M. Wahidi, Strengths and Weaknesses of the Neo-Liberal Approach to Development, Birmingham: 

University of Birmingham, UK, 2012, p. 4.
11 Ibid., p. 3.

the problem of technological change, which relies on a belief that every prob-
lem of man has to be treated by and with technological know-how and with di-
verse orientations from different organisations and groups. According to him, 
the neoliberal theory of technological change relies upon the coercive powers 
of competition to drive the search for new products, new production methods, 
and new organizational forms. This drive becomes so deeply embedded in en-
trepreneurial common sense, however, that it becomes a fetish belief that there 
is a technological fix for each and every problem.12 

Another factor concerning the problem of this theory is raised again by Wa-
hidi in the sense that it allows the poor to be “used” by the rich, vis-à-vis the 
less-developed economies by the industrialised ones. He writes in this realm 
that the neo-liberal stance on the protection of property rights is also one sided. 
It only seeks to protect the rights of the rich and disregards the poor by further 
restricting their powers to protect themselves against a powerful body of capi-
talists who can exploit them at will. Deregulation on the other hand inevitably 
leads to labour exploitation fuelled by capitalist greed.13 

Based on these few critical remarks on neo-liberalism theory, one can con-
clude that this theory has brought more woes to the societies especially the de-
veloping ones in the quest towards economic growth and has not translated to 
any form of development, which is no other than human development. It is on 
the basis of this that Wahidi14 declares that:

Neo-liberalism has failed to lead to any level of long term development. 
Placing the fate of the economy and workers in the hands of corporate in-
stitutions inevitably creates a situation where action is led by greed and not 
by passion for development. Reliance on multinational companies to regulate 
the market creates a volatile situation and there is no effective mechanism to 
either prevent economic collapse due to external shocks or stop the exit of for-
eign capital and investment from the country when markets started to perform 
poorly. 

Neo-liberalism resembles an ideology more than a development approach. 
Ideologies emerge as very seductive and appealing concepts, but in essence 
they never achieve what they promise. 

With these fundamental loop-holes inherent in neoliberalism theory, in 
order to represent other Western development theories, we now turn our at-
tention towards the link in the discourse of development especially among so-
cieties of the Global South, which is represented here by Africa.

12 Ibid., p. 68.
13 Ibid., p. 4.
14 Ibid., p. 5.
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The case for indigenous knowledge in the discourse for African  
development

Our argument in this paper is that a resolution of the development chal-
lenges confronting Africa demands an incorporation of indigenous knowledge 
into development. By indigenous knowledge, we mean the skills, experienc-
es and insights of people, applied to maintain or improve their livelihood. It 
also means a body of knowledge (or bodies of knowledge) of a people of par-
ticular society or societies that they have survived on for a very long time. It 
is developed through the processes of acculturation and through kinship re-
lationships that societal groups form, and handed down to posterity through 
cultural practices and so many times, through oral tradition. As such, it is the 
agent, which binds society or societies as it constitutes communicative pro-
cesses through which knowledge is transmitted, preserved, and acquired by 
humans in their different societies. It is the information base for a society, 
which facilitates communication and decision-making. This means that the 
basic composition of any society’s knowledge system is its indigenous knowl-
edge. As Verhelst in his discussion of what we refer to as indigenous or cultur-
al knowledge, opines that:

By culture is meant, therefore, every aspect of life: know-how, technical 
knowledge, customs of food and dress, religion, mentality, values, language, 
symbols, socio-political and economic behaviour, indigenous methods of tak-
ing decisions and exercising power, methods of production and economic rela-
tions, and so on.15 

They are knowledge forms that have failed to die despite the racial and co-
lonial onslaughts suffered at the hands of Western imperialism through slav-
ery, colonialism and neo-colonialism. These knowledge forms are known by 
other names, and among them are cultural knowledge, localised knowledge, 
indigenous ways of knowing, traditional knowledge, indigenous technical 
knowledge, and rural knowledge among others. 

This proposition enhances the interrogation of indigenous knowledge of 
African conception, which conspicuously differs from the economic/scientif-
ic model of the Western spirit. This struggle will affirm that there is a viable 
alternative to the Western notion, which is based on market forces, science 
and technology. This means that the search for a better approach to develop-
ment should move from a predominantly economic/scientific understanding 

15 T. Verhelst, No Life Without Roots: Culture and Development, London–New Jersey: Zed Books 
Ltd 1990, p. 17.

towards a more humane concern, which recognises man as its principal sub-
ject and supreme objective. The argument is that if the ‘conditions’ for de-
velopment are changed from economic/scientific model to the culture-based 
model; there will be substantial insights into the discourse and praxis of de-
velopment especially in Africa. It is on this understanding, that is, an inter-
est in localised and indigenous ideology that values and virtues of a people 
among others are based upon that enduring development could be actualised. 
This approach to development will be a recognition not only of the moral val-
ues, integrity and dignity that each human being has, but that it will be based 
on the utmost need to address the basic human needs for sustenance of life as 
man is both ends and means of development.

The sustainability of this approach is that any form of conception about de-
velopment must be based on the specificity of the society seeking to be devel-
oped, if there is any quest for relevance and recognition. It then becomes clear 
that any form of conception, theory and or strategy of development must ul-
timately be derived from the needs, aspirations, values and ideals expressed 
by the people’s understanding16 of what they intend to become both in the 
moment and in the future. And in accordance with this principle, Adjei avers 
that it becomes clear to us that Africans ought to be both objects and subjects 
of their quest for development. Consequently, other entities engaged in this 
quest become agents, at best. This means that the structure and content of  
a development paradigm for Africa would have to reflect the wills and aspira-
tions of Africans. To ensure this, Africans need to participate in forging these 
paradigms and their implementation.17 In this approach, therefore, Oladipo 
avers that, “development process is not an abstraction, the integrity of which 
can be measured simply in quantitative terms,  . . . Rather, it is a process of so-
cial transformation, which involves the replacement of those factors that in-
hibit the capacity of the individual for self-direction and the promotion of 
social cooperation with those which promote these ideals. In short, it is a pro-
cess whose essence concerns the quality of life (including the quality of social 
relations of the people.”18

It will be futile exercises when societies and nations of the Global South 
think of development from the economic structures as outlined by the West-
ern paradigms. This, if not properly checked, will continue to aggravate the 
appalling social conditions in which people and societies have found them-

16 M. Adjei, Africa’s Development: The Imperatives of Indigenous Knowledge and Values, University 
of South Africa: an unpublished Ph.D thesis, 2007, p. 11.

17 Ibid., p. 13.
18 O. Oladipo, Philosophy and Social Reconstruction in Africa, Ibadan: Hope Publications 2009, 

pp. 96–97.



521Varia520 Studia Redemptorystowskie

selves. Here, Verhelst opines that, “All the models . . . have been based on 
Western pre-conceptions. The indigenous cultures of the peoples of the Third 
World have been largely neglected.”19 Then, in our rat-race for development in 
Africa, the need to recognise the quality of the enduring nature of indigenous 
knowledge arises and it is the main approach on how we can achieve holistic 
development in Africa. 

And without taking cognizance of the significance of indigenous knowl-
edge, Africans will continue to live within the ambit and cultural factors of 
the imperialists. Hence, using the Western models and approaches to devel-
opment in Africa will surely lead to catastrophe as Verhelst reiterates the sig-
nificance of indigenous knowledge that, “Without this, we will be unable to 
appreciate the extent to which they succeed in putting up a fearful resistance 
to development projects conceived in the West, a resistance which often ex-
plains the mishaps that befell such projects. Indigenous cultures are more 
than just obstacles to development that tries to impose cultural alienation. 
They are also economic, social and political sources of life. As such they can 
be matrixes of endogenous development in every aspect of life.”20 This means 
that there will be vitality when Africans are able to re-discover the contents 
and themes of development in indigenous knowledge. This portrays that there 
is urgent need for Africans to get back to their roots in the quest and struggle 
for development.

Conclusion

Our argument in this piece has been to argue that there is the utmost need 
to recognise the fundamental roles that indigenous knowledge plays in the 
quest for development of any human society. And in order to arrive at this 
point, we have been able to examine Western model, using neoliberalism the-
ory, to argue for the continuous under-development of societies below the 
Mediterranean. This is due to the fact that models and theories concerning 
development such as modernisation, dependency and neoliberalism theories 
have failed in their bids to liberate societies of the Global South. And on the 
other hand of the debate, these theories and models continue to maintain the 
strangle-hold of the Westerners on peoples and societies of the Third World. 
This, we have shown, with the challenges and negative effects these theories 
have on development narratives of the Global South societies as their indige-
nous cultural traits and themes have been neglected. Hence, genuine and sus-

19 T. Verhelst, No Life Without Roots: Culture and Development, p. 22.
20 Ibid.

tainable development could only be a reality, when such anomaly is removed 
and Africans themselves recognise the impacts of indigenous knowledge to 
development.

Summary

The discourse of development has been one of the pre-occupations of 
scholars for a long time now. This is so, because these scholars felt the urge to 
fashion out an appropriate model or paradigm for development. The search 
for a model that could best characterise development has prompted them to 
canvass and/or put forward one paradigm or another. One approach, which 
seems popular but by no means the only one and which derives from the in-
sights of the classical economists like Adam Smith, tend to see development 
in terms of measurable economic indexes especially wealth creation founded 
on a competitive market forces. This is shown by the identification of devel-
opment with the capacity of the national economy to generate an annual in-
crease of its gross national product (GNP) by at least five or seven percent. 
Again, this is foisted on the optimism by some Euro-American scholars on 
the supremacy of Western epistemology and values”. Thus development con-
strued as economic developments, or economic growth, that is economism, it 
becomes the sole business of economists, technologists, engineers, environ-
mentalists, geologists, physicists, geographers, among others to the exclusion 
of such intellectual pursuits like philosophy and other humanities based dis-
ciplines. Perhaps, the contribution of the latter is minimal. But quite on the 
contrary, the understanding of development in terms of economism is gross-
ly inadequate, given the “complex nature of the human society and culture”. In 
the essay, we argue that the success story of Africa’s development lies in con-
structing and evolving “indigenous African knowledge and values”.
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1. Introducing the problem  

“How far any mode of government can be regarded as natural, 
would seem to depend a good deal on the extent to which its guidance is 

a simple response to the needs of those who are guided”  
(MacKenzie, 1963:133).

One thing is at least sure in the above quotation: the importance of guid-
ance as one of the responsibilities of the state to its citizens. This has far reach-
ing implications especially on political obligation concern and its relations to 
youth development for social order in Nigeria. This is particularly true giv-
en that he emphasizes the importance of state guidance understood as the 
state’s obligation in the maintenance of social order. The idea of guidance by 
MacKenzie in the context of this essay will mean youth guidance especial-
ly the type of guidance that provides the youth with empowerment oppor-
tunities through education and employment which allows for the effective 
maintenance of social order in Nigeria. The idea of construing empowerment 
guidance for the youth as the state’s obligation is in Nigeria crucial given the 
country’s problem of social order. The great challenge before Nigerians will 
continue to be how to make Nigeria more organized, humane and progressive. 
In achieving this goal, Nigeria’s social policies must conform to the nation’s 
obligations to its citizens, and vice versa. As Obasanjo puts it, the responsi-
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bilities of citizenship in Nigeria, compel us to create and sustain a communi-
ty in which the well-being of all depends upon the collective thrust towards  
a common goal, and the obedience to the laws intended to guarantee security, 
peace, justice, equity and accountability (Ujomu, 2003:32).

Clapham (1991:91) was right when he said that “in any assessment of the 
predicament and prospects of modern Africa, the question of how Africans 
are governed must hold a central place”. À philosophical reflection on how 
Africans are governed would situate one of the causes of Africa’s predicament, 
to the youth crisis which in my view is a reaction to the state’s inability to 
meet up with its obligation to the youth. This is true of Nigeria especially gi-
ven its socio-cultural, political and economic predicaments and prospects. In 
the case of Nigeria, it is not just the question of how it is governed but more 
importantly is the question of how the youth’s positive aspirations and visions 
are fulfilled. In view of this, there is a need to emphasize the ideal of obligation 
as an element of human nature, in a Nigerian State where there exists a feeling 
of and dissatisfaction with state’s responsibilities to the youth. 

In tracing youth crisis in Nigeria to the problem of political obligation, it is 
instructive to link the idea of obligation to human nature, and the American 
philosopher John Dewey readily comes to mind in this regard. According to 
Dewey (1974) human nature can be defined by the innate needs of human be-
ings. Dewey (1974:116) says that “I do not think it can be shown that the in-
nate needs of men have changed since man became man or that there is any 
evidence that they will change as long as man is on the earth”. What this me-
ans is that as an element in human nature, obligation is a psychological need 
of man. As a psychological need it is the feeling of belongingness in man. It is 
the absence of this feeling of belongingness – obligation, and in this case poli-
tical obligation that is responsible for domestic social problems such as: terro-
rism, ethnic conflict, political violence to mention a few. The real issue about 
the problem of political obligation and socio-political instability in the Nige-
rian state bothers on the question of its formation or creation. Seen in ano-
ther way, it is the question of whose consent led to the creation of Nigeria. 
This is a problem of legitimacy understood as what rule of law created the Ni-
geria state. Legitimacy crisis is one of the most pernicious, endemic and the 
most challenging problem confronting the Nigerian state. The prevalence of 
political violence and gross instability in Nigeria therefore, is an empirical in-
dicator of the low level of political legitimacy (Ogundiya, 2009:1). The whole 
of this essay is dedicated to pinpointing the problem of political obligation as 
the crux of Nigeria’s youth problem. First let us engage in the conceptualiza-
tion of the idea of obligation and its tripartite notions. 

2. Obligation and its tripartite notions

The concept of obligation is captured in ethical theories which have de-
veloped over time. The concept “ethics” is derived from the Greek word ethos 
which means character. According to Socrates, ethics is the knowledge of good 
and evil; the knowledge of the wisdom of life. Ethics is a sub-branch of philos-
ophy and precisely a direct branch of axiology that deals with how human be-
ings ought to behave. Ethics may be defined as fundamental norms of human 
conduct. The purpose of ethics is to influence human attitude. The focus of 
ethics is morality. Morality comes from the Latin word moralis, meaning cus-
toms or manners. Ethics or moral philosophy presupposes freedom; freedom 
involves choice and responsibility. Ethics is the practical science which aims at 
procuring man’s unqualified good; his absolute good. Ethics teaches not only 
the most general rules of remote application but also the particular rules ap-
plicable to the particular action to be performed. Thiroux (2001) says ethics 
asks such questions as: what part does self-interest or the interests of others 
play in the making of moral decisions and judgments (Thiroux, 2001:1–2)? In 
the context of the focus of this essay, let us define ethics as the evaluation and 
analysis of human conduct in relations to what he expects from other peo-
ple and what other people expect from him. Although this narrow definition 
of ethics must be understood as only including relationships among human 
beings and excluding other non-human element in nature. From our defini-
tions especially the last definition, we are correct to say that the focus of eth-
ics is obligation. There are ethical theories which philosophers use as tools in 
analyzing and engaging ethical discourses. Michael (2014) opined that ethi-
cal theories can be separated into two main categories: one category includes 
theories of the good the other category includes theories of the right. The dis-
tinction between these two categories is that theories of the good attempt to 
explain what is worthwhile in life such as beauty or human happiness, while 
theories of the right explain what a morally correct course of action is such as 
lying or stealing. Theories of the right, as opposed to the good, describe ac-
tions that should be taken that are in accordance to a general rule. There are 
two major categories of these types of theories: teleological and deontologi-
cal. Teleological theories apply a general rule that should be followed to all 
possible courses of action and determine morality based on the end result of 
that action. However, under a teleological theory, one action could be con-
sidered moral and immoral at different times under different circumstances. 
For example, lying may be justifiable and the right thing to do under certain 
circumstances, and morally bad in other circumstances. Most teleological 
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theories are considered consequentialist. Conversely, deontological theories 
describe actions which are always good or always bad; they usually construct  
a set of rules for morally right and morally wrong courses of action. Deon-
tological theories judge actions based on the means, not on the ends. Some 
examples of teleological theories are ethical hedonism, utilitarianism, virtue, 
and welfarism, each of which apply a different rule to certain actions. Exam-
ples of deontological theories include universalized duty, rights, theism, and 
existentialist subjectivism (Michael, 2005:5–9). Obligation is thus, fundamen-
tally an ethical concept that is applicable to other field of human endeavour 
such as law and politics. 

The concept of obligation must be understood properly to enable us nar-
row it down to political obligation which is the focus here and then examine 
its problems. What then is obligation? An obligation is a responsibility; that 
is, a duty. One’s duty is an action that a person is obliged or mandated to per-
form. Obligation represents a sense of duty, responsibility and commitment 
which can further be explained as having a stake in something and having  
a feeling of belongingness. Another way to understand the concept of obliga-
tion is to construe it within the framework of the idea of reciprocity. In that 
case, obligation can be defined as the reciprocity of duties, responsibilities 
and commitment between persons, groups, associations, and in the context 
of our discussion, between the state and its citizens. There are different kinds 
of obligation: one is duty of perfect obligation and the other is duty of imper-
fect obligation. The former has an “a priori” nature; one that can be exerted 
from an individual by necessity or compulsion while the latter is based on the 
individual’s choice or volition. The notion of obligation can be legal, moral or 
political. 

2.1. Legal obligation
A legal obligation is a bond between two legal persons which confers en-

forceable rights and duties. For example, if X negligently injures Y, then this 
confers on X the obligation in law to make due compensation to Y, and Y has  
a right to that compensation (Scruton, 1982:330). The weakness of the legal 
obligation is that it failed to take into consideration cases where lawfully keep-
ing to a legal bond can cause greater harm. For example if there was a bond 
between X and Y that X should take custody of a weapon belonging to Y as 
Y is away for a short time, should X be law bound to return the weapon to Y 
on arrival even when X notices that Y is insane. Will it not be better for X to 
break the bond rather than allow Y cause harm to X and other people? I think 
the good of X and other people are more important than that of Y. Legal obli-

gation seems to be derived from moral obligation, hence the next line of atten-
tion. Legal obligation should therefore be understood as a legal bond between 
at least two persons and a forceful authority enabling the implementation of 
the obligation

2.2. Moral obligation 
The term moral obligation has a number of meanings in moral philosophy, 

in religion, and in layman’s terms. Generally speaking, when someone says of 
an act that it is a “moral obligation,” they refer to a belief that the act is one 
prescribed by their set of values (Wikipedia). A moral obligation is a respon-
sibility imposed on the moral agent by his own reason. To declare an action  
a moral obligation is to say that they are actions that others can legitimately 
insist that we perform while our expectations are those actions that we can le-
gitimately insist that others perform. Moral obligation a duty which one owes, 
and which he ought to perform, but which he is not legally bound to fulfil. 
These obligations are of two kinds: one is those founded on a natural right; 
as, the obligation to be charitable, which can never be enforced by law: two 
is those which are supported by a good or valuable antecedent consideration. 
Mill (1990:468) asserts that duty is a thing which may be exacted from a per-
son as one exacts a debt. Real duties are duties of perfect obligation which en-
sures that a correlative right resides in some person. As Kant also insists “duty 
is the designation of any action to which anyone is bound by an obligation” 
(Kant 1990:391). Moral obligations make sense to us given that human beings 
are “entities capable of long range action, of responsibility, of deep relations 
with other people” (McShea 1979:394).

2.3. Political obligation
Political Obligation is one, if not the basic and fundamental question and 

problem in political philosophy. The problem stays open, and it is a prob-
lem which has exercised moral and political thinkers all through the ages. Po-
litical obligation is distinct from other forms of obligation because it raises 
serious questions which are both legal and moral at the same time. Such ques-
tions for example include: what is the foundation of authority? Why should 
laws be obeyed? Why should I obey the State? Political obligation therefore 
raises a serious problem which consists in the justification of obedience to 
the State. The study of political obligation is important because it has been 
discovered that people obey the State when they are restrained by the fear 
of probable consequences of disobedience or by the conviction that they are 
morally obliged to do so. More generally, the problem of political obligation 
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is concerned with the theories of the State vis-a-vis the justification for de-
manding obedience and cooperation of its citizens for the maintenance of so-
cial order. In the context of our discussion, political obligation is concerned 
with the state and its justification for demanding obedience and cooperation 
from the youth in social order. In discussing the notion of political obligation 
between the state and the youth, we will start with the conceptualizing of the 
youth and social order.

3. Youth and social order in Nigeria

The concept of youth appears to be a contested idea. Despite this the 
“youth has been acknowledged as a formidable social force” (Ozohu-Suleiman 
2006:98). The youth form a bulk of the majority of the citizens of Africa. How-
ever, a preliminary concern needs to be addressed. The question of who may 
be classified as youth is a subject of dispute, a contested notion. Let us have  
a view of the different classifications and some possible implications. Accord-
ing to Sule-Kano (2002:2–6) the youth constitute 42% of the national popula-
tion. These are persons 15–39 years of age. The Nigerian National Policy on 
Youth sees the youth as those between 18–30 years. A broader view propos-
es that in most countries, the youth represent people in the age bracket of 12 
to 40 years of age. At the international level for instance, the Commonwealth 
of Nations refers to the youth as those between 16–29 years of age. Even the 
United Nations on its part defines the youth as those between 15–24 years of 
age. Even though the youth issue is real as an existential concern but more del-
icately it is at another level basically a problem of perception about the way 
adults, elites, media, social and law institutions, communities and even the 
youth themselves perceive the idea and role of the youth in security and soci-
ety. This issue of perception has consequences for the economic, political and 
social conditions of the youth in real life especially in Nigeria and generally in 
Africa. We may agree that “most of these young people’s vision for adulthood 
is ill-fated by difficult economic social political cultural health and psycholog-
ical conditions” (Lo-oh 2009:33). This has serious implications on the mainte-
nance of a viable social order in Nigeria. But what is social order? How is the 
youth important in building it? What is the role of the youth in it?

Social order refers to the social systems and schemes of social relations 
that define the political, economic and social roles, rights and duties of peo-
ple in a society. It is the sum of all the human arrangements, values, rules, 
norms, regulations, ideologies and institutions that enhance the proper func-
tioning of the various parts of the society or community (Ujomu 2001:6, Bier-

stedt 1963:1, Messner 1949:149, Fagothey 1959:523). Social order is a set of 
arrangements put in place by man in order to attain certain important ends 
like justice, peace, self and group actualisation as well as the general well-be-
ing of all in a social system. Social order arises out of the need to balance the 
conflicts and interplay of interests existing among individuals and between 
individuals and the society. It means that a community or society will possess 
a framework that defines rules, roles and functions of its members (Ujomu 
2001:7). Social order is akin to a skeleton that supports a body, a scheme of 
social relations or a social system that underlies our real life actions as mem-
bers of a society. The real issue is whether Nigeria as a country can establish 
and sustain stable and viable social order? In what way, if any does the social 
order facilitate the proper functioning of various parts of the society? These 
questions necessarily need not be answered directly now but it is sufficient 
that they were raised. From what we have said so far about the social order, 
it means that there are pillars, characterizations or features of the social or-
der. In other words, the social systems, schemes, relations – society are hu-
man arrangements which can be seen in the political, economic and social 
roles, rights and duties of people in the society. What this means is that the 
different categories of people in the society – elders, youth and even children 
have their socio-political and economic roles, rights and duties in the society 
if it must maintain its social order. What then is the role of the youth in main-
taining social order in Nigeria? Let us review an African conception of youth 
as expounded by Azikiwe a former Nigerian president, with the view of pin-
pointing their social and political relevance. 

The youth discourse has an elegant history in the writings of some classical 
masters of the antiquities, political statesmen and even African independence 
leaders of Nigeria such as Nnamdi Azikiwe. As an example, Azikiwe a former 
Nigerian president has some profound comments on the youth. To summa-
rize his views we can say that Azikiwe (1965) called for a balanced and equi-
table relationship between the elders and the young people. The rule of the 
elders is called gerontocracy (Azikiwe (1965:447–448). Azikiwe cited in (Nzi-
miro 1978) holds that youth remains that period of political activity, a time 
for training, education and leadership that pursues an anti imperialist po-
litical consciousness for the good of the African people (Nzimiro 1978:296). 
Azikiwe (1979) argues further that the “dynamic nature of the youth enables 
society to be progressive, it is the revolution of youth against injustice of the 
old which enables old age to realize that it needs a new set of values, moral-
ly or otherwise” (Azikiwe 1979:419). Azikiwe argues further that “if the youth 
should acquiesce in certain evils of the social order it would become immu-
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nized, without the youthful in mind and body, the politics of society will de-
generate, contaminate, corrupt, defile, taint and pollute the African social 
fabric” (Azikiwe 1979:419–420). Orizu (1979: 427–430) argues in support of 
the youth construct that “Zikism and all it stands for is a philosophy of the 
youthful in mind, a new philosophy of life.” In a way, Azikiwe is saying that for 
the survival, development and progress of Africa and especially Nigeria, the 
active participation of the youth in its social and political arrangement – so-
cial order is absolutely necessary. Having discussed the political contribution 
of the youth in Nigerian social order at least from the African perspective, let 
us now consider their contributions to the economic and social arrangements 
of social order in Nigeria. This dimension of contribution – economic and so-
cial, will be done using the career-talent interface in youth education and em-
ployment from Plato’s philosophy of education to underpin the shortfall in 
political obligation in Nigeria. 

4. Political obligation, shortfall in the career – talent interface in  
 youth education and employment in Nigeria: Plato’s philosophy  
 of education

Earlier, obligation and especially political obligation has been viewed in  
a sense, as; what we expect from other people vis-à-vis what other people ex-
pect from us. In relation to the state, it is what the state expects from us vis- 
-a-vis what we expect from the state. In the youth context, political obligation 
in Nigeria presupposes that the youth have some expectations from the gov-
ernment and vice versa. For example, the Nigerian state expects its youths to 
be patriotic and obedient to the rule of law on one hand. On the other hand, 
the youths expect the state to be responsible for the provision of basic educa-
tional and environmental framework for productive engagement – employ-
ment among other things. Herein lie the notion of political obligation; that is, 
what the youth expects from the government versus what the government ex-
pects from the youths. The problem under study here is clear. It is the prob-
lem of reciprocity of socio-political responsibilities otherwise called political 
obligation. The problem of political obligation has created a major youth re-
lated crisis construed as the shortfalls in youth education and employment 
which have bred other forms of social vices such as youth restiveness, conflict, 
violence, armed robbery, terrorism to mention a few. The phenomena – edu-
cation and employment are ancestrally intertwined in that education is that 
tool which prepares one for productive engagement understood as employ-
ment. In discussing the two concepts, the author will explore the view of Pla-

to, a classical philosopher of education to show the relationships between the 
two concepts while underpinning its shortfalls to Nigeria’s inability to pursue 
a development oriented educational programme. 

Plato in his magnum opus the Republic proposed a utopian concept of the 
State. In his view, an individual’s political obligation to the State is anchored 
on giving the individual his due. Plato thought that the major due of an indi-
vidual especially the youth, education and training that enable them to fulfill 
their natural potential for the achievement of the common good. Put differ-
ently, an individual is obliged to obey the State in so far as the State provides 
for him a structure, system or framework that allows the fulfillment of his 
aspirations, in so far as it is within the interest and benefit of the state. Pla-
to built his whole architecture of social order in the State on justice and was 
showing how a State should be organized. In his view, a just society is one in 
which the natural make-up and ability of the individual can function for the 
ultimate good of all. In this sense, an individual is obliged to obey the State on 
the grounds that the State will give him or her required privileges, rights and 
opportunities to function as a human being within the State. It also include 
that the individual will benefit from the State in terms of social amenities. 

Plato presents a philosophical system for the training and education of the 
youth. He pushes an argument of education as improvement of the human 
person in all departments of his life. All efforts to bring up the child are aimed 
at the improvement of the understanding, character, behavior and actions up 
to the very end of life. This conception of education is holistic in nature with 
every part or member of the society playing its own unique nature given or 
designed role at its own time in the life of the child. As such the parents, 
care givers, teachers and others involved in nurture offer to the child a to-
tal package of education and admonition (Plato, Protagoras 1997:37). Parents 
teach honor and justice to their children. Teachers instruct the young ones in 
knowledge, letters and character. The gymnasts or physical instructors train 
the child to develop and improve the child’s body. Even the state teaches the 
child the laws of the land (Plato, Protagoras 1997:37). As such the training or 
formation of the child is divided into sections handled by different persons. 

In working out the outlines of a thorough and profound philosophy of ed-
ucation Plato affirms that “are not the best agriculturists those who are most 
agricultural? And a man will be most careful of that which he loves? And as-
suredly he will love that most whose interests he regards as identical with 
his own” (Plato, Republic 1997:59). The point here is that like will beget like 
as Plato says “your children will generally resemble their parents” (Plato, Re-
public 1997:61). There is a link between these tendencies and the principle of 
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justice whereby a person ought to do that which he is most suited to do. Jus-
tice “has to do with that inward performance of it [his own work] which truly 
concerns the man himself, and his own interests: so that the just man will not 
permit the several principles within him to do any work but their own” (Pla-
to, Republic 1997:71).

To push the argument further Plato recognizes the existence of different 
natures whereby some natures by design perform different tasks or duties 
from others. For instance, the natures of men are different from the natures 
of women (Plato, Republic 1997:74). To link up the argument from nature and 
difference to talent Plato posits that “tell us whether when you say that one 
man possesses talents for a particular study and that another is without them, 
you mean that the former learns it easily, the latter with difficulty, and that the 
one with little instruction can find out much for himself in the subject he has 
studied, whereas the other after much teaching and practice cannot even re-
tain what he has learnt; and that the mind of the one is duly aided, that of the 
other thwarted, by the bodily powers? Are not these the only marks by which 
you define the possession and the want of natural talents for any pursuit?” 
(Plato, Republic 1997:75). For Plato then the concern is to apply human beings 
to those areas of life that their abilities and potentials are most suited so as to 
get the best out of them. He sees human beings as creatures of capability and 
action guided by natural and social purpose. Plato thought that a just society 
is that which provides the institutional framework or platforms for the youth 
to get education and training in line with their natural flair or talent. As a sys-
tem of justice he opined that the state is obliged to educate and train its youths 
in accordance with their natural suitability. The question is: does the Nigerian 
state provide that institutional framework and platform that allow the youth 
to be educated and trained in the areas where they are most naturally fit? The 
answer is not in the affirmative because of the Nigerian conception of the idea 
of lucrative disciplines. 

In Nigeria, only some disciplines such as, Medicine, Engineering, Law, 
Pharmacy and Accounting are considered lucrative and hence deserving of 
study. The claim that has just been made is substantiated the 2012/2013 uni-
versity admission process of the University of Benin, South-south Nigeria. 
According to the Registrar of the University, out of the 100% applicant for the 
undergraduate programme: 20% wanted Medicine, 20% wanted Engineering, 
20% applied for Law, another 20% wanted Accounting while the other 20% 
chose among the over 80 disciplines remaining in the University. At the end, 
applicants are subjectively distributed into the over eighty departments in the 
university (Ogbogodo, 2013:2). The implication of that is that applicants are 

forced to study courses they were not suited for and never interested in. the 
consequence of that is apathy, unemployment, unemployability to mention 
a few. This shortfall in youth direction has created distrust and lack of con-
fidence in the Nigerian state. It has even created a kind of social agitation 
by the youth against the state. Put more directly, it has created in the youth  
a feeling of irresponsibility towards the state. This attitude is largely responsi-
ble for some kind of youth restiveness and youth involvement is criminal and 
violent actions. In a way, the youth see the state as an enemy against the de-
velopment of their potential and progress. A local case study of Nigeria shows 
the link between harnessing youth potential, maintaining youth direction and 
curbing the terrorism plague and building the society. Nigeria thus faces a se-
rious problem of social disorder owing to youth frustration at unfulfilled aspi-
rations leading to criminality and outright terrorism. 

5. Youth and national cum human security problem in Nigeria:  
 shortfall in the career – talent perspective

Nigeria which is probably the richest country in Africa both in terms of 
human and natural resources has not been able to use these resources to 
achieve commensurate progress and development due to shortfalls in value 
orientation and value systems. Specifically, one of the reasons for the dislo-
cation between resource potential and human achievement quotient on the 
African continent especially Nigeria is simply a lack of genuine direction or 
articulation of the talents, careers, energy, vitality, creativity and potential of 
its youths. The problem is; how will the linkage between talent and career as 
principles of youth direction enhance or fast track the much needed devel-
opment in Nigeria and Africa as expounded by the MDG otherwise millen-
nium development goals? The fundamental problems confronting the youth 
in Nigeria have not altered significantly in the past decades. The basic prob-
lems have centered around shortfalls in unity, security and social justice. The 
youth are a key factor in Nigeria’s human and national security concerns be-
cause the youth are vulnerable having little or no opportunities to develop 
their potentials constructively, rather they have been used for negative pur-
poses by almost all segments of the society ranging from the State at the top, 
political parties, organized criminal groups and even to the religious and eth-
nic groups. 

The problems and shortfalls of youth education on national integration 
and national security in Nigeria are seen mainly in the inability of the various 
governments and the state agencies to consistently and institutionally moder-
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ate the conduct of the youth in view of civilized conduct. The poor level and 
quality of youth involvement in security and society has compromised the in-
tegrity of the nation, exposing the bulk of citizens to unnecessary fear. This 
situation has bred cadres of youth (individuals and groups) in different sectors 
of national life, who share the common value of engaging in conduct inimical 
to their fellows. Such virulent fluidity and the malignant contradictions aris-
ing from these have led to spiraling insecurity.

Therefore the youth problem in security and society must be subsumed 
under the principle of securitization. If the focus of this section is on how 
some problems come to be considered as security matters, while others are 
not, then the youth challenge must considered a matter for security priori-
tization against the backdrop of certain political, historical or strategic fac-
tors. Evidence of a need to rethink youth involvement in security and society 
is seen in the blossoming of a perverted idea of youth involvement in socie-
ty and security. This is seen in the proliferation of vigilante groups, cabals of 
unemployed miscreants and ethnic militias that have emerged to fill certain 
observable gaps and to address inadequacies in the functions in the society. 
There is evidence of a negative input. The unyielding violence, turbulence, and 
instability has created a fertile substrate for the expansion of such groups. In 
some areas of the country the actions of these groups have been institutiona-
lized and legitimized. The activities of the so-called ‘area boys’ and ‘Almajiris’ 
phenomena are instructive. They are employed by both the highly and low-
ly placed in the amplification of ethno-religious conflicts around the nation.

In the current dispensation, small youth gangs or bands of political thugs 
known as ‘ecomog’ are employed as personal security for political office hol-
ders, and are used for political violence. However, the dangerous aspect is 
that they have received a certain social and political legitimacy and now form 
part of the regular entourage of political office holders in the nation. They are 
even of the pay roll of some institutional frameworks! This outlandish mobili-
zation of the youth has assumed a more virulent and malignant format thro-
ugh the installation of a more dangerous trend in the proliferation of ethnic 
militia and other dubious non-conventional community security and defence 
outfits. These unruly and acrimonious compositions have been put inadver-
tently in the service of wider but dubious political, regional and economic in-
terests. The form of violence produced by these ethnic militia surpasses most 
preceding forms of violence known in society. For example, today, there is the 
unwelcome increase the incidence of necrophilia and necromancy among the 
youth. This intimate connection with the dead and dead things understood 
in sexual or asexual terms, is one evolving fashion that must not, and should 

not be encouraged. Presently, the manifestations of a desecrating and sacrile-
gious typology of necromancy and necrophilia can be seen in the following; 
ritual killings, kidnapping and abduction, ritual rape, grave robbing, cultism, 
stealing from dead people on the highways, stealing from the dead in crashed 
air planes, etc. This situation has largely become unacceptable and uncivilized 
posing a clear and present danger to different facets of national life. Necro-
philia has become protean in nature and manifestation; radiating forcefully in 
the activities of individuals, groups, institutions operating in rural, transitio-
nal or urban areas. 

Youth culture in security and societal matters becomes a critical chal-
lenge. It poses the problematic of human and humane civilized conduct as  
a function of social organization, understood simply and summarily as the 
prevailing order of control. Within this ambit and gambit the state has fit-
ted tentatively and inappropriately into the redemptive role. It has used es-
sentially defective instrumentalities that do not engage in a fundamental way 
the nuances of youth nature and culture. The institutional refusal to discover 
the character and consequences of untapped and underutilized talents, ener-
gies and proclivities suggest a form of denial, denigration and diversion that 
has bred the installation of despicable trends of prostitution, trafficking, cult-
ism and banditry across the Nigerian society. The truth is thus that we are in 
need of alternative designs, principles and theoretical/ empirical approaches 
that can make positive impact on the evolution of a positive youth encounter 
with security and society. 

Be that as it may, the state needs to fashion an idea of civilization that is 
useful for the youth. This quest is an embodiment of a set of core values; “first 
some measure of law and order, and secondly a conscious purpose whereby 
citizens seem bent upon pursuing certain ideals of conduct” (Tomlin 1968:34). 
The core of civilization is defined by three dominant features. These are the 
obedience of rules of civil intercourse, the scientific and intelligent exploita-
tion of nature and the pursuit of peaceful relations with members of other 
communities. Thus the idea of civilization is insinuative of three distinctive 
features; the power of conceptual thought, the substitution of moral and civ-
il laws, considerable scope for initiative and the acquisition of a conscience 
(Murphy 1942:251). Normatively civilization represents a constantly evolving 
amalgamation of parts that together provide an “interpretative vision about 
man and society” (Samuels 1991:23). Civilization is a “state of mental cultiva-
tion and discipline” (Newman 1979:475) Civilization is insinuative of a law, of 
acts of justice. Some features that are crucial to civilization include “freedom 
from barbarity, politeness, and rule of decency” (McKeon 1981:422). Other 
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values that are conducive to civilization include “honesty, modesty, intellectu-
al integrity, self-criticism and self-control” (Kolnai 1971:204). 

Conclusion

The question of talent and its role on the formation of character, behavior 
and action cannot be overemphasized because of its importance in building 
up and maintaining social order in Nigeria. 

We saw that the problem of political obligation in Nigeria as seen by 
lapses in the theoretical and practical trajectories of career-talent perspective 
for solutions of youth crisis undermined the failure of the state to maintain so-
cial order in Nigerian. We established the youth as a patronized and repressed 
segment of the society, but more importantly showed it to be a contested con-
ceptual category comprehended within manipulative ethnic-cultural and 
ideological-class interests and values. Such moral and social challenges com-
pelled a philosophical formulation of the philosophy – career-talent interface 
as a strategy or vision of youth direction and empowerment. We looked for 
a strategy of education and employment when we made philosophical efforts 
that justified the import of underwriting our development theories with well 
worked out conceptions of youth empowerment and direction. 

Above all, this essay is now saying that the youth need to see themselves as 
moral agents who have some sort of obligation or duty to do things different-
ly. They must answer the philosophical question; does human nature change? 
Can tomorrow be better than today? Should we lie down and say that all hope 
is lost? The youth need to re-evaluate their worth or social value, as a set of 
persons who can ultimately make a difference in the scheme of things for the 
better. They need to see themselves as a people who have an obligation to al-
ter the status quo. We must continue to engage our youth in conversation, 
dialogue and negotiation. Despite the authoritarian (intolerant of criticism,  
alternatives or opposition) and anachronistic (intolerant of change, reform 
and modernity) tendencies of our society to allow the youth choose their own 
career paths based on innate talents and abilities, we need to view our youth 
as human beings deserving of respect and independent power of choice. They 
need to be seen as responsible enough to take some decisions, make some 
contributions, be rewarded for good deeds and live with and learn from the 
mistakes they make. 
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Summary

This essay examined Nigeria’s problem of political obligation, the youth 
crisis and the quest for social order through the career-talent pathway from  
a philosophical view point. The essay stated that Nigeria which is probably the 
richest country in Africa both in terms of human and natural resources has 
not been able to use these resources to achieve commensurate progress and 
development due to shortfalls in progressive and viable philosophy of educa-
tion and employment that considers career-talent pathway as veritable means 
of maintaining social order in Nigeria. In demonstrating the shortfall in Ni-
geria’s security, a view of the youth as patronized and repressed within the 
framework of a manipulative ideological-class accretion was shown to be ad-
verse given the desire to connect youth energy, talent and interest to the sus-
tenance of social order. The essay pontificated that once youth interest and 
ability is not accounted for or employed productively, their desires and ambi-
tions are left unfulfilled, it become conflicted and so the society gets saddled 
with the consequences of youth frustrations in relation to their aspirations. 
This dislocation manifests as national security challenges revealed as terror-
ism and sundry criminality. The author argued the youth need to re-evaluate 
their worth or social value, as a set of persons who can ultimately make a dif-
ference in the scheme of things for the better. They need to see themselves as 
a people who have an obligation to alter the status quo. 
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Jerzy Kotkowski

Sprawozdanie z ogólnopolskiej 
konferencji naukowej 

„Synod przeciwko rodzinie? 
Cała prawda o katolickiej ortodoksji”, 

Poznań, 26–27 maja 2015 roku

W październiku 2014 roku obradował zwołany przez papieża Franciszka 
III Nadzwyczajny Synod Biskupów, omawiający kwestie małżeństwa i rodzi-
ny, które stanowią ważny obszar zainteresowania i troski Kościoła. Ojcowie 
synodalni, dostrzegając różne problemy społeczne i eklezjalne dotykające 
współczesnych małżeństw i rodzin, starali się opisać aktualny stan rzeczy oraz 
sformułować postulaty teologiczne i pastoralne jako możliwe drogi rozwią-
zania licznych trudności. Niektóre propozycje rzymskiego synodu wywołały 
spore kontrowersje, wzbudzając ożywioną dyskusję i pytania o granice orto-
doksji w kwestii podejmowanych tematów.

W nawiązaniu do owego synodu Rada Samorządu Studentów Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowała 
w ramach V Dnia Studenta Wydziału Teologicznego ogólnopolską konferen-
cję naukową pod hasłem „Synod przeciwko rodzinie? Cała prawda o katolickiej 
ortodoksji”, skierowaną do studentów i doktorantów kierunków teologicznych, 
prawnych i społecznych. Sesja naukowa, objęta patronatem ks. abpa Stanisła-
wa Gądeckiego i ks. abpa Wojciecha Polaka, odbywała się w dniach 26–27 maja 
2015 roku w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM i została podzielona na 
cztery panele, w których ramach kwestie małżeństwa i rodziny omawiane były 
z punktu widzenia m.in. teologii, prawa kanonicznego, filozofii, nauk o rodzinie. 
Opiekę naukową nad kolejnymi częściami konferencji sprawowali pracownicy 
Wydziału Teologicznego UAM: dr Przemysław Strzyżyński, dr Anna Sikora, ks. 
prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak i dr Elżbieta Kotkowska. Wystąpiło w sumie 
24 prelegentów, studentów i doktorantów.

Konferencję naukową otworzył dziekan Wydziału Teologicznego UAM  
ks. prof. dr hab. Jan Szpet. W ramach krótkiego wstępu wskazywał, że kon-
trowersje doktrynalne dotyczące synodu z 2014 roku miały jednak pozytywny 
wpływ na Kościół, ponieważ zaowocowały pogłębioną refleksją teologiczną. 
Ks. Szpet wyraził nadzieję, że dwudniowa konferencja przyczyni się do oży-
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wienia i rozpropagowania ortodoksyjnego nauczania Kościoła o małżeństwie 
i rodzinie.

Pierwszy panel referatowy otworzył mgr Przemysław Mazurek z Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. Sys-
tem prewencyjny ks. Bosko i jego aktualność w ewangelizacji rodzin i młodego 
pokolenia – jubileusz 200-lecia urodzin ks. Bosko. Autor przedstawił sylwet-
kę ks. Bosko oraz główne elementy systemu wychowania stworzonego przez 
tego świętego. Podkreślił, że aktualność systemu prewencyjnego polega na 
towarzyszącej obecności rodzica, który nieustannie wspiera swoje dziecko 
w rozwoju. Zwracał ponadto uwagę, że nie osiągnie się tu planowego efektu, 
jeśli wychowawcy zabraknie miłości. Wychowanie w ocenie P. Mazurka jest 
przede wszystkim sprawą serca.

Problem jednego z fundamentalnych przymiotów małżeństwa podjął Je-
rzy Kotkowski z WT UAM. W referacie zatytułowanym Nierozerwalność 
małżeństwa w perspektywie interdyscyplinarnej stwierdzał, że problem nie-
rozerwalności małżeństwa można rozpatrywać w różnych ujęciach, m.in. 
filozoficznym, społecznym, teologicznym, dogmatycznym, prawnym, kano-
nicznym. Autor skupił się na perspektywie kanonicznej, uwypuklając reli-
gijną i kościelną rację przemawiającą za obroną atrybutu nierozerwalności 
węzła małżeńskiego. Wspominał przy tym o możliwości rozwiązania małżeń-
stwa naturalnego zawartego przez strony nieochrzczone – na mocy przywi-
leju Pawłowego Kościół może takie małżeństwo rozwiązać, ponieważ nie ma 
ono elementu sakramentalności, a więc dozgonności, którym cieszy się mał-
żeństwo sakramentalne.

Agata Wachowiak z WT UAM w wystąpieniu zatytułowanym Katolicka 
ortodoksja w wersji latynoskiej. Kwestie okołorodzinne w „Evangelii gaudium” 
i Dokumencie z Aparecidy analizowała i porównywała obydwa dokumenty, 
eksponując ich wzajemne podobieństwo i myślową ciągłość. Wskazała miej-
sca, w których Franciszek odwoływał się w Evangelii gaudium do Dokumentu 
z Aparecidy autorstwa biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W konkluzji 
swojego referatu Wachowiak konstatowała, że nie można mówić o rzekomej 
odrębności ortodoksji latynoskiej, ale należy ukazywać jedną ortodoksję ka-
tolicką, strzeżoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Jedność prawowiernej 
nauki katolickiej wyraża się m.in. w definiowaniu roli i godności sakramentu 
małżeństwa.

Kolejny referat opatrzony tajemniczym tytułem: Powinnością rodza-
ju ludzkiego wobec każdego dziecka jest dawać mu to, co najlepsze, wygłosi-
ła mgr Ewa Hauke z WT UAM. Główną osią tego przedłożenia była refleksja 
nad rolą kobiety i macierzyństwa w powstawaniu oraz rozwoju nowego życia. 

Każda kobieta, ucząc się swojej kobiecości, osiąga pełnię swojej natury w sta-
nie macierzyństwa, do którego stopniowo się przygotowuje, m.in. poprzez 
okres ciąży. Według prelegentki, macierzyństwo przejawia się w przekazywa-
niu dziecku prawdziwych wartości. Godność kobiety uwidacznia się w oka-
zywaniu przez nią miłości, czułości i troski o drugiego człowieka. Autorka, 
absolwentka pedagogiki, zwróciła także uwagę na zadanie wychowania, które 
jest elementem misji każdej matki. Całe jej wystąpienie było swoistą apologią 
zagrożonej współcześnie kobiecości i macierzyństwa.

Ks. mgr Marcin Kałwik z WT UAM swój referat zatytułowany Katecheza 
rodzinna małego dziecka rozpoczął od zdiagnozowania kryzysu współczesnej 
rodziny, wyliczając pośród jego przyczyn brak odpowiedniej katechezy dzieci. 
Wielu rodziców nie podejmuje tego zadania, pozostawiając je szkole, parafii lub 
innym osobom. Zadając pytanie, czy rodzice mogą być zwolnieni od odpowie-
dzialności za katechezę własnych dzieci, prelegent stwierdził, że misja przekazu 
wiary jest podstawowym wymiarem rodzicielstwa. Opisując różne modele ka-
techezy rodzinnej, szczególnie wyróżnił wprowadzanie dziecka w świat wiary 
i życia z Bogiem. Ostatecznie to sami rodzice zapoczątkowują w okresie dzie-
ciństwa tworzenie się Jego właściwego obrazu w sercu i umyśle dziecka.

Pierwszy panel zakończyło wystąpienie Mikołaja Ochli z WT UAM pt. An-
tropologiczne i aksjologiczne procesy w rodzinie. Wybrane aspekty filozofii sto-
sowanej. Prelegent, odwołując się do elementów antropologii pragmatycznej, 
która jego zdaniem ma zastosowanie w refleksji o rodzinie, przedstawił etycz-
ne elementy życia w małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza w kontekście etyki bez-
pieczeństwa. Wyliczył różne zagrożenia natury moralnej (ideologia gender 
oraz absolutyzacja sfery eros), które godzą w małżeństwo. Mówiąc o aksjolo-
gii rodziny, jednoznacznie podkreślił, że istota ludzka ma prawo do założenia 
rodziny. Wskazał na koniec, że wartości w rodzinie ujawniają się szczególnie 
w procesie wychowania. To właśnie rodzina wychowuje człowieka do życia 
według określonej hierarchii wartości.

W czasie dyskusji podsumowującej pierwszy panel referatowy Agata Wa-
chowiak doprecyzowała przesłania Dokumentu z Aparecidy, na który się po-
woływała. Jerzy Kotkowski, odpowiadając na pytanie o liczbę przypadków 
użycia przywileju Pawłowego, podał, że są to bardzo rzadkie kazusy. Ks. Kał-
wik dopowiedział, że również dziecko może katechizować, jednak to działanie 
powinno mieć swój początek w postawie rodziców. Prelegenci oraz publicz-
ność dyskutowali o potrzebie wychowania do wychowywania, dostrzegając 
wyraźne braki tej umiejętności u wielu osób. Podkreślono jednak, że pierw-
szym zadaniem Kościoła nie jest wychowanie, ale ewangelizacja, od której 
wszystko się zaczyna.
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Drugą część konferencji rozpoczęła prelekcja Marty Sienkiewicz z WT UAM 
na temat: Wpływ feminizmu na kształtowanie się relacji w rodzinie. Celem tej 
wypowiedzi było ukazanie prawdziwego obrazu feminizmu, który współcześ- 
nie został mocno zniekształcony przez błędne poglądy. Prelegentka wskazała 
na trudności w definiowaniu tego zjawiska, ukazując trzy poziomy jego rozwo-
ju. Podkreśliła, że feminizm polega na walce kobiet o prawo do kształcenia się 
i udziału w życiu publicznym. Dotyczy również możliwości pracy dla kobiet, 
wyzwolenia w sferze seksualnej oraz prawa do aborcji. Ostatni poziom wią-
że się z teorią społeczną, czyli stosunkami między kobietami a mężczyznami 
jako podmiotami w społeczności. Sienkiewicz uwypukliła także sposoby komu-
nikacji w relacji kobieta–mężczyzna, mówiąc o dwóch strategiach: milczenia 
i mowy niebezpośredniej. Podjęła również kwestię feminizmu w ocenie Kościo-
ła, dodając na koniec, że nie można mówić o równości między kobietą a męż-
czyzną, ponieważ mają oni różne natury.

Następne wystąpienie miało charakter poglądowy. Mgr Ireneusz Słoma 
z Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjął te-
mat: Zagłuszone wołanie Tradycji – teologia małżeństwa w świetle książki „Po-
zostać w prawdzie Chrystusa”, które streszczało najważniejsze wnioski płynące 
z tej publikacji. Odwołując się do postulatów kard. Waltera Kaspera oraz sy-
nodu biskupów z 2014 roku, autor nakreślił genezę powstania dzieła Pozostać 
w prawdzie Chrystusa (red. R. Dodaro), które jest odpowiedzią na propozycje 
Kaspera. Dla wielu autorów tej publikacji, m.in. ks. Velasio de Paolisa oraz kard. 
Gerharda Müllera, poszukiwania Kaspera są niezgodne z doktryną Kościoła. 
Słoma nie wahał się skonkludować, że linia tzw. miłosierdzia, którą niektórzy 
starają się podążyć, w konsekwencji niszczy fundamenty małżeństwa chrześci-
jańskiego oraz będzie w niedalekiej przyszłości prowadzić do degradacji mał-
żeństw w sferze moralnej.

Rozważenia ważnej, choć mało prawdopodobnej sytuacji podjął się mgr 
Maciej Rogalski z PWT w referacie pt. Konsekwencje dogmatyczno-kanonicz-
ne dla Biskupa Rzymskiego w przypadku wyrażenia zgody na udzielenie Komu-
nii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w ponownym związku. Omawiając 
kompetencje papieża wobec instytucji małżeństwa, uwydatnił szeroki zakres 
jego prerogatyw. W kwestii hipotetycznej zmiany dyscypliny sakramentalnej 
wobec rozwodników zaznaczył, że może on wprowadzić nowe zasady, ponie-
waż nie ogranicza go w tej materii prawo Boże. Rogalski wyliczył negatywne 
skutki pastoralne takiej decyzji: m.in. zatarcie poczucia grzechu, przyjęcie re-
guł prawa świeckiego, materializację transcendentnego wymiaru małżeństwa. 
Zadając pytanie o ewentualność popadnięcia papieża w herezję, sugerował, że 
to dość teoretyczny scenariusz. Dodał też, że ostatecznie żadna władza ziemska 
nie może sądzić głowy Kościoła katolickiego.

Mgr inż. Małgorzata Heigelmann z WT UAM zaprezentowała referat Mi-
styka małżeństwa na podstawie „Homilii XX na List do Efezjan” Jana Chryzo-
stoma. Jej wystąpienie było zbudowane z licznych cytatów Złotoustego, które 
w odpowiedni sposób komentowała, odnosząc je do aktualnej sytuacji małżon-
ków. Przytoczyła praktyczne rady św. Jana, kierowane przezeń do żon i mężów. 
Szczególnie zaakcentowała kwestię posłuszeństwa, jakie powinni sobie okazy-
wać małżonkowie. Posłuszeństwo w relacji małżeńskiej wynika z troski, przy-
jaźni i wzajemnego miłosierdzia. Według Heigelmann, dla Jana Chryzostoma 
sednem małżeństwa jest związek duchowy i zrodzenie duchowe, które doko-
nuje się między kobietą a mężczyzną, a także tworzenie domowego Kościoła.

„Szczęśliwa wina”, czyli słów kilka o pozytywnych skutkach kontrowersyjnych 
głosów w czasie Synodu Biskupów w październiku 2014 r. to tytuł wystąpienia 
mgr Zofii Kaczmarek z PWT. Doktorantka stwierdziła, że omawiany synod wy-
wołał wiele negatywnych reakcji, także w niej samej, dlatego podjęła się ukaza-
nia i przeanalizowania pozytywnych skutków społecznych i pastoralnych, jakie 
wyniknęły z pracy biskupów. Zwróciła szczególną uwagę na konsolidację Ko-
ścioła w obliczu zagrożenia pozycji rodziny i małżeństwa ze strony laickiej men-
talności. Skupiła się także na bardziej precyzyjnym formułowaniu wniosków 
i osadzaniu ich w nurcie Tradycji katolickiej jako pozytywnym rezultacie syno-
dalnego zgromadzenia.

Pierwszy dzień konferencji zakończył referat mgra Alana Kardyki z WT 
UAM, który przedstawił temat: Antyrodzinne media, czyli dziecko w pułap-
ce współczesnej propagandy czwartej władzy. Młody doktorant zaprezentował 
wyniki własnych badań, ukazując różne formy manipulacji medialnej, której 
ulegają wszyscy – dorośli i dzieci. Odwołując się do sondaży przed wybora-
mi prezydenckimi w Polsce w 2015 roku, uwypuklił skalę kłamstwa, którym 
„czwarta władza” posługuje się w celu osiągnięcia określonych korzyści. Kardy-
ka oceniał, że wiele mediów w Polsce jest zależnych od intencji wydawcy, aktu-
alnej koniunktury politycznej czy też kapitału. Jego referat pokazał, że dziecko, 
które ma nieograniczony dostęp do mediów, obywa się z niewłaściwymi posta-
wami i wartościami, niezgodnymi z duchem Ewangelii.

Na zakończenie drugiego panelu odbyła się krótka dyskusja. Rogalskiego py-
tano o moralny wymiar wprowadzenia przez papieża komunii dla rozwodni-
ków. Z kolei Słomę poproszono o komentarz do omówionej przez niego książki.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Msza św. sprawowana przez ks. bpa 
Damiana Bryla z Poznania oraz wykład okolicznościowy ks. dra Mirosława 
Nowosielskiego, psychologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, na temat Dojrzałości do małżeństwa. Ks. Nowosielski mówił, że rozpad 
wielu małżeństw spowodowany jest głęboką niedojrzałością emocjonalną 
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oraz wolitywną. Człowiek niedojrzały nie potrafi być wytrwały, wierny i od-
powiedzialny za swoje wybory. Postulował, by Kościół zwrócił większą uwa-
gę na wychowanie młodych przez rodzinę czy wspólnotę, tak aby formować 
w nich dojrzałą i spójną osobowość.

Na istnienie związku między środowiskiem rodzinnym a jakością wiary, 
którą człowiek wyznaje, zwrócił uwagę następny prelegent. Ks. mgr Łukasz 
Zdunkiewicz z WT KUL w wystąpieniu pt. Benedykt XVI ma rację…, czyli 
rodzina chrześcijańska miejscem wiary i wychowania analizował nauczanie 
papieża seniora, który stwierdził, że rodzina jest niezastąpiona w funkcji prze-
kazu wiary młodemu człowiekowi. Przytaczając wybrane wypowiedzi Bene-
dykta XVI, autor udowodnił, że to w rodzinie rozwija się tak wiara, jak i sam 
człowiek, poddany procesowi wychowania do życia i do wiary. Ks. Zdunkie-
wicz mówił o teologicznych i pastoralnych racjach krzewienia wiary i chrze-
ścijańskich postaw.

Ważny problem w kontekście dyskusji synodalnej podjęła mgr Magdale-
na Tafelska, prezentując referat: Jak zbudować dom na skale? Sakramental-
ność i nierozerwalność fundamentem głoszenia prawdy o małżeństwie. Autorka, 
wpisując się w teologiczną tradycję, upatrywała korzeni instytucji małżeństwa 
w Biblii. Na przykładzie obydwu Testamentów ukazała sakramentalność i nie-
rozerwalność wspólnoty małżeńskiej. Opisując cele małżeństwa (m.in. dążenie 
do wspólnoty, zrodzenie potomstwa), mocno zaakcentowała inny cel, który wy-
mienia Familiaris consortio: udział w rozwoju społeczeństw oraz w życiu i misji 
Kościoła. We wnioskach końcowych podkreśliła, że zasadniczą łaską sakra-
mentu małżeństwa jest sam współmałżonek oraz że od sakramentalności i nie-
rozerwalności małżeństwa zależy jakość życia rodzinnego i społecznego.

 Kolejny referat, zatytułowany Synod o rodzinie. Rodzina – pragnienia Ko-
ścioła a rzeczywistość, wygłosił ks. dr Paweł Maciąg z WT KUL. Wskazywał 
na trudności w codziennym i egzystencjalnym definiowaniu małżeństwa i ro-
dziny. Problemy z określeniem ich sensu i istoty mają według niego zwłaszcza 
ludzie młodzi, którzy przede wszystkim wezwani są do wstąpienia w zwią-
zek małżeński i założenia rodziny. Ks. Maciąg zauważał, że współcześnie wie-
le osób zatraca poczucie sakramentalnego wymiaru małżeństwa, co wpływa 
na poziom relacji między małżonkami. Zwracając się do studentów i dokto-
rantów teologii, uwydatnił zadanie teologa, jakim jest umiejętne pobudzanie 
świadomości przyszłych nupturientów i obecnych małżonków, że szczęśliwe 
życie małżeńskie oraz rodzinne jest właściwą drogą dla człowieka.

W obliczu rosnącej liczby rozpadających się małżeństw sakramentalnych 
niektórzy postulują zmianę dyscypliny kościelnej, która miałaby się odzna-
czać większym „miłosierdziem i prostotą”. W kontekście takich propozy-

cji diakon mgr Karol Świergosz z WT UAM podjął temat: Pewność moralna 
jako filar obrony prawdy o małżeństwie w kanonicznym procesie małżeńskim. 
Przedstawił historię pojęcia „pewności moralnej”, którą wprowadzono w 1880 
roku. Nie występuje ono w prawie świeckim (tylko jego elementy), a jest cechą 
prawa kościelnego. Pewność moralna polega na wykluczeniu uzasadnionych 
wątpliwości. Prelegent zauważał, że jej uzyskanie jest najwyższym osiągnię-
ciem działania trybunałów kościelnych. Postulował konieczność dokładne-
go oceniania materiału dowodowego w celu uniknięcia błędów i zaniedbań 
w kościelnym sądownictwie oraz właściwego kształcenia przyszłych sędziów. 
Dojście do prawdy moralnej ma prowadzić do ochrony godności osób oraz 
zabezpieczyć ich zbawienie. Dotyczy to również procesów małżeńskich.

Przedostatni referat w trzeciej części konferencji wygłosił Jakub Bogacki 
z WT UAM, już w tytule swojego przemówienia stawiając następującą tezę: Eu-
ropa Zachodnia jako miejsce dewastacji sakramentu małżeństwa. Student z Ka-
lisza, zauważając wyraźną degradację wartości małżeństwa w krajach Europy 
Zachodniej, diagnozował, że przyczyniły się do tego konkretne wydarzenia hi-
storyczne, m.in. reformacja i błędne poglądy Marcina Lutra dotyczące sakra-
mentologii, a także rewolucja francuska ze swoją źle rozumianą antropologią. 
Odniósł się także do postrzegania wartości małżeństwa w Polsce, przypomina-
jąc życiowe perypetie Józefa Piłsudskiego. Prelegent alarmował, że Europejczy-
cy odebrali małżeństwu wymiar sakramentalny, nadprzyrodzony. Zaapelował, 
aby kapłani i świeccy podjęli zadanie oczyszczenia mentalności mieszkańców 
Starego Kontynentu z błędnych przekonań w kwestii małżeństwa.

Na zakończenie trzeciego panelu głos zabrał mgr Piotr Alexandrowicz 
z Wydziału Prawa i Administracji UAM z wystąpieniem O aktualności konsty-
tucji apostolskiej Benedykta XIV „Dei miseratione”. Omówił on źródła urzędu 
obrońcy węzła małżeńskiego, którego korzeni można szukać w średniowieczu. 
Wyjaśnił także kontekst powstania dokumentu Benedykta XIV, w czym Pol-
ska miała niechlubny udział. W I Rzeczypospolitej dochodziło do licznych nad-
użyć w procesach małżeńskich; sądzono, że małżeństwo nie jest nierozerwalne. 
Dokument papieski mówi o braku wiedzy sędziów, o kierowaniu się złą wolą 
w procesie o nieważność małżeństwa. Alexandrowicz przekonywał, że warto 
się odwoływać do konstytucji sprzed 250 lat, ponieważ jej regulacje zdały eg-
zamin, prowadząc do eliminowania nadużyć, lepszego kształcenia prawników. 
Urząd obrońcy jest dla świata znakiem ochrony wartości przez Kościół.

W dyskusji podsumowującej dopytywano Karola Świergosza o statystyki 
w osiąganiu przez sędziów kościelnych pewności moralnej. Natomiast Piotr 
Alexandrowicz został zapytany o możliwe konsekwencje ewentualnej likwi-
dacji instytucji obrońcy węzła małżeńskiego. Prelegenci zgodnie podkreślali 
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konieczność dalszej refleksji nad zmianami w mentalności współczesnych lu-
dzi, stanowiącymi wyzwanie dla duszpasterstwa Kościoła.

Ostatnią część dwudniowej konferencji rozpoczął wykład mgr Marii Sło-
cińskiej z WT KUL, w którym autorka analizowała Sakrament małżeństwa 
w relacji do wiary w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicz-
nej „Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa”. Doktorantka z Lublina 
omówiła kilka wybranych aspektów sakramentu małżeństwa, m.in. problem 
działania ex opere operato. Podkreśliła, że to Kościół jest świadkiem zawarte-
go małżeństwa i jego gwarantem na płaszczyźnie wiary. Odniosła się również 
do biblijnego sensu małżeństwa, szczególnie widocznego w Nowym Testa-
mencie. Wskazała przy tym na swoiście uczestniczący charakter relacji mał-
żeńskiej w więzi, jaka istnieje miedzy Chrystusem a Kościołem.

Diakon Łukasz Łukasik z WT UAM podjął się upowszechnienia naucza-
nia ks. Mariana Piątkowskiego. W referacie pt. W maryjnej szkole pomaga-
nia rodzinie. Myśl Mariana Piątkowskiego odczytana na nowo naszkicował 
rys biograficzny poznańskiego egzorcysty, zmarłego w 2012 roku. Przybliżył 
najnowsze statystki GUS-u dotyczące rozwodów w Polsce, wyliczając, że naj-
więcej związków rozpada się z powodu „niezgodności charakteru”. Ponadto 
analizował mariologię ks. Piątkowskiego, podkreślając, że wzorem budowa-
nia relacji w rodzinie była dla niego Maryja. Łukasik, przytaczając myśli Piąt-
kowskiego, zaznaczał, że Maryja pomaga rodzinie trwać w jedności, tworząc 
„domowy Kościół”. Przekonywał, że szczęścia w rodzinie nie można posiadać, 
ale trzeba je stale zdobywać.

Przypomnienia podstawowej nauki ostatniego soboru podjęła się Kinga 
Dudziak z WT UAM referatem pt. Rodzina – pierwsza i żywotna komórka spo-
łeczeństwa. Elementy teologii małżeństwa w świetle Soboru Watykańskiego II.  
Zaakcentowała ona, że w małżeństwie bierze początek szczęśliwa rodzina. 
Wyliczała kryteria pozwalające ocenić wartość małżeństwa: m.in. świętość, 
otwartość na życie, miłość, płodność. Studentka przypomniała również waż-
niejsze dokumenty Kościoła, które podejmują temat małżeństwa i rodziny. 
Kończąc wystąpienie, zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, że do osiągnięcia 
szczęścia w rodzinie konieczne są dobrowolna zgoda i autentyczne zaanga-
żowanie małżonków.

Mgr Katarzyna Mich z WT UAM podjęła się omówienia tematu: Rola Sy-
nodu Biskupów we współczesnym Kościele. Wspomniała o regulacjach Kodek-
su prawa kanonicznego oraz ustaw szczegółowych, które mówią o zadaniach 
i kompetencjach tego typu zgromadzeń. Ponadto przedstawiła historię insty-
tucji synodu biskupów w dziejach Kościoła, bardzo mocno podkreślając jej 
doradczy charakter. Komentując medialne spekulacje dotyczące zmiany na-

uczania Kościoła przez synod, zauważała, że takie zgromadzenie hierarchów 
zwykle nie posiada władzy ustawodawczej, jednak papież może ją mu nadać. 
Mich wyraziła także swoją dezaprobatę dla hasła konferencji, nazywając je 
„kontrowersyjnym”.

W kolejnym wystąpieniu, mgra Marcina Walczaka, noszącym tytuł „Kto 
nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, nie może być uczniem” 
(por. Łk 14, 26). Relatywna wartość rodziny w teologii chrześcijańskiej, ukaza-
ne zostało nieco inne ujęcie tematu małżeństwa w świetle katolickiej teolo-
gii. Walczak, stwierdzając, że rodzina nie ma w chrześcijaństwie nadrzędnej 
pozycji, mówił o zagrożeniu z powodu absolutyzowania jej wartości. Według 
niego, najważniejsze w chrześcijaństwie jest bycie uczniem, a dopiero później 
mężem i ojcem. Mówiąc o relatywnej wartości małżeństwa, podał przykład 
Jezusa żyjącego w celibacie. Wyraził obawę, że w Kościele lansuje się wyż-
szość dziewictwa nad małżeństwem. Prelegent zakończył swój referat stwier-
dzeniem, że to Bóg jest źródłem relacji małżeńskiej i rodzinnej.

Ostatni referat w czasie konferencji przedstawił Hubert Pilarczyk. Tytuł 
Małżeństwo i rodzina w świetle nauczania Jana Pawła II. Wybrane zagad-
nienia z katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie znalazł wyraz w treściach, 
które autor rozwinął, mówiąc o rodzinie jako mini-Kościele, oraz celu rodzi-
ny i małżeństwa, jakim jest oddanie chwały Bogu. Pilarczyk, opisując sytuację 
Kościoła jako wspólnoty, zauważył, że podobne mechanizmy eklezjalne za-
chodzą w rodzinach. Komentując nauczanie św. Jana Pawła II, akcentował, że 
rodzina pozwala na realizację społecznej natury człowieka.

W trakcie ożywionej dyskusji padło wiele ważnych pytań. Niemałe wzbu-
rzenie wywołało wystąpienie Marcina Walczaka, którego założenia i wnioski 
kilka osób podważało. Chodziło zwłaszcza o błędną interpretację dogmatów. 
Krytyczne uwagi zostały również wygłoszone pod adresem przedłożenia Ka-
tarzyny Mich, która je odpierała. Dk. Łukasik w odpowiedzi na pytanie zada-
ne przez słuchacza jego wykładu doprecyzował obraz Maryi jako pomocnicy 
życia rodzinnego, który rozwijał ks. Piątkowski.

Konferencję zamknął przewodniczący Rady Samorządu Studentów WT 
UAM Mikołaj Ochla, życząc wszystkim prelegentom oraz słuchaczom dal-
szych sukcesów naukowych. Stwierdził na koniec, że prawdopodobnie w przy-
szłości chrześcijanie będą musieli sobie wielokrotnie zadawać pytania o sens 
sakramentu małżeństwa i rodziny, aby dać światu świadectwo ich ewangelicz-
nej wartości.





Mateusz Tubisz 

Sprawozdanie z konferencji 
„Prawo o nauczaniu w Kościele”,

Olsztyn, 26 lutego 2015 roku

W celu zwiększenia świadomości ludzi dotyczącej procesu nauczania 
w Kościele oraz podkreślenia aktualności tej tematyki 26 lutego 2015 roku 
odbyło się III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Kanonicznego „Prawo o na-
uczaniu w Kościele”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Kanoniczego i Wy-
znaniowego WPiA UWM, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów 
UWM, Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, 
Kortowski Przegląd Prawniczy oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowa-
rzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie.

Uroczyste otwarcie seminarium oraz powitanie przybyłych gości nastą-
piło punktualnie o godzinie 9.00. Organizatorzy stwierdzili, że seminarium 
jest znakomitą okazją do skonfrontowania różnych stanowisk oraz wyrazili 
nadzieję, że po zakończeniu wydarzenia każdy będzie miał więcej pytań niż 
odpowiedzi, bo tylko to gwarantuje rozwój wiedzy. Seminarium zostało po-
dzielone na sesję plenarną oraz cztery sesje studencko-doktoranckie.

W sesji plenarnej ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler stwierdził 
w swoim wystąpieniu, że prawodawca kościelny przewidział szeroki zakres 
prawnej ochrony katolickiego wychowania dzieci w rodzinach i szkołach na 
podstawie norm prawnych regulujących tę kwestię. Prof. UMK dr hab. Wie-
sław Mossakowski w przedłożeniu Zadania nauczycielskie diakona stałego 
w Polsce stanowczo wskazał, że wprowadzenie diakonatu stałego we współ-
czesnym prawie kanonicznym, w tym także obejmującym kościelne teryto-
rium Polski, zaowocowało możliwością prowadzenia wielu nowoczesnych 
i szczegółowych rozważań eklezjalnych. Wśród nich ciekawy wydaje się pro-
blem głoszenia słowa Bożego, a zwłaszcza homilii, przez diakonów stałych. 
Następnie dr Justyna Krzywkowska wystąpiła z tematem Dokumenty doty-
czące działalności katechetycznej Kościoła w Polsce. Referentka w oparciu 
o dokumenty II Synodu Plenarnego (1991–1999), Dyrektorium katechetycz-
ne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 roku oraz nową podstawę progra-
mową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku przekonywała 
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zgromadzonych, iż katecheza jest jedną z najistotniejszych form posługi 
słowa w Kościele katolickim, za którą odpowiedzialna jest cała wspólno-
ta chrześcijańska. Kolejnym prelegentem był ks. prof. UWM dr hab. Mie-
czysław Różański, który wystąpił z tematem Katechizacja w dokumentach 
III synodu Archidiecezji Łódzkiej. Referent zwrócił uwagę, że w archidiece-
zji za katechizację odpowiada arcybiskup – poprzez powołaną w celu koor-
dynowania prac Komisję ds. Katechetycznych, na terenie parafii katechezę 
organizuje proboszcz, na terenie szkoły zaś skierowany do niej katecheta. 
Następnie mgr Zbigniew Połoniewicz oświadczył, że misją i celem Kato-
lickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jest współkształtowanie rzeczy-
wistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, 
która jest zgodna z polską tradycją narodową.

W I sesji studencko-doktoranckiej mgr Klaudia Emilia Akacka scharakte-
ryzowała Kongregację Nauki Wiary, która zajmuje się m.in. weryfikacją pism 
teologicznych, publikacją deklaracji dotyczących konkretnych pytań z zakre-
su wiary i moralności, a w celu ochrony prawd wiary i uczciwości obyczajów 
dba, aby wiara i moralność nie poniosły szkody w wyniku błędów powszechnie 
głoszonych. Następnie mgr Magdalena Debita z Uniwersytetu Wrocławskie-
go w wystąpieniu Współczesne nauczanie Kościoła w sprawie ochrony życia 
ukazała obecne pojmowanie ochrony nasciturusa w świetle oficjalnych do-
kumentów Kościoła katolickiego oraz poglądów Mieczysława Gałuszki i Ka-
zimierza Szewczyka. Kolejnym prelegentem był mgr Mateusz Fąfara, który 
wystąpił z tematem Stanowisko i nauczanie papieży względem wybranych ide-
ologii i doktryn politycznych. Zaznaczył w nim, że biskupi Rzymu w nauczaniu 
społecznym nie proponowali żadnego jedynego i słusznego systemu praw-
nego, ekonomicznego czy politycznego. Natomiast mgr lic. Andrzej Kukul-
ski przedstawił Zadania proboszcza w zakresie nauczania wiernych. Zwrócił 
uwagę na to, iż proboszcz jest powołany do uczestnictwa w posłudze Chry-
stusa, by wykonywać zadania nauczania we współpracy z innymi prezbitera-
mi i diakonami.

Podczas II sesji studencko-doktoranckiej Marlena Szarlak przedstawiła Sy-
tuację prawną szkół katolickich w Polsce. Referentka podkreśliła, że zgodnie 
z przepisami prawa polskiego kościelne osoby prawne mają prawo zakładać 
i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze. Obecnie 
w Polsce działa ok. 500 takich placówek, w tym także uczelnie wyższe (Kato-
licki Uniwersytet Lubelski). Z kolei mgr lic. Agata Sarnacka z Wydziału Pra-
wa Kanoniczego UKSW w pracy Normy o posłudze słowa wobec migrantów 
spostrzegła, iż owa posługa ma szczególne znaczenie, gdyż głoszenie Dobrej 
Nowiny to pierwszy i szczególny obowiązek Kościoła. Kolejnym prelegentem 

była Oktawia Ewa Brancewicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK. Celem 
jej referatu było przybliżenie działalności ewangelizacyjnej zakonu domini-
kanów. Mówczyni przedstawiła najbardziej charakterystyczne cechy postawy 
apostolskiej, do których należy: szacunek dla człowieka, współczucie dla jego 
duchowej biedy i troska o jego zbawienie. Ostatnim referentem był Paweł No-
wak, który w pracy Formacja stała w instytutach zakonnych ukazał jej cele, 
m.in. doskonalenie człowieka w wymiarze duchowym, braterskim i zawodo-
wym, a także głębsze poznawanie charyzmatu wspólnoty.

W trakcie III sesji studencko-doktoranckiej Grzegorz Ćwikliński udzielił 
odpowiedzi na pytania: kto w Kościele jest uprawniony do przepowiadania 
słowa Bożego i co wiąże się z tym doniosłym mandatem? Następnie An-
drzej Dzikowski wystąpił z tematem Msze św. dla dzieci wyzwaniem dusz-
pasterskim. Zainspirował słuchaczy stwierdzeniem, iż celem duszpasterzy 
powinna być jak najlepsza edukacja religijna dzieci uczestniczących w ob-
rzędach religijnych odpowiednio przygotowanych, dostosowanych do po-
ziomu rozwoju intelektualnego i wrażliwości najmłodszych. Ostatnim 
prelegentem była Elwira Natalia Gałędek, która w ciekawy sposób ukaza-
ła kwestię Internetowych portali katolickich w Polsce. Referentka w swojej 
pracy przedstawiła praktyczne aspekty, tj. autorskie badania stron interne-
towych, porównanie polskich portali katolickich m.in. pod względem daty 
rozpoczęcia działalności czy finansowania stron internetowych.

Podczas ostatniej sesji studencko-doktoranckiej poruszone zostały tematy 
związane m.in. z podręcznikami do nauczania religii w szkole średniej, usta-
wodawstwem synodalnym oraz współpracą katechety ze szkołą i parafią. 

To tylko niektóre z tematów omawianych na konferencji. Planowo o godzi-
nie 17.30 nastąpiło podsumowanie obrad; organizatorzy seminarium podzię-
kowali wszystkim uczestnikom za czynny udział oraz przybyłym gościom za 
wsłuchanie się w problematykę spotkania.

Reasumując przebieg seminarium, należy wskazać, iż obfitość przygoto-
wanych wystąpień udowodniła, jak szerokim i interesującym tematem badaw-
czym okazała się problematyka nauczania w Kościele. Mnogość omawianych 
tematów niosła ogromną wartość merytoryczną i naukową. Patronat hono-
rowy nad przedsięwzięciem objął Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Wojciech 
Ziemba, Metropolita Warmiński. Natomiast patronat medialny objęły „Gość 
Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki” oraz Radio UWM FM.
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