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WPROWADZENIE
Teologia pastoralna w Polsce rozwija się dzięki interdyscyplinarnym badaniom naukowym. Trwa jednocześnie dyskusja nad tematyką tych badań i możliwością wymiany i łączenia metod stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych.
Teoria i praktyka pastoralna godzą wiedzę z doświadczeniem.
W kręgu pastoralistów trwa natomiast dyskusja na temat hierarchicznej kolejności problematów w badaniach teologiczno-pastoralnych. Chodzi o to, czy na pierwszym miejscu jest teoria
tworzona na podstawie refleksji nad wiarą czy doświadczenie
jako wynik praktyki kościelnej. Odpowiedź na to pytanie wiąże się z wyborem metod do przeprowadzenia badań w zakresie
teologii pastoralnej.
Wychodząc od teorii w teologii pastoralnej wypracowano sylogizm praktyczny, na który składają się trzy elementy:
normatywny (przesłanka większa), empiryczny (przesłanka
mniejsza) i praktyczny (wnioski i postulaty). Drugi schemat
na pierwszym miejscu stawia doświadczenie, które trzeba rozeznać, następnie je ocenić i na tej podstawie ustalić sposoby
działania. Te dwa sposoby uprawiania teologii pastoralnej są
uprawomocnione, ale pod warunkiem, że teoria i praktyka będą
stanowiły dwubiegunową jedność.
Należy jednak przyjąć, że cała teologia jest refleksją nad
wiarą. Ta refleksja przebiega dwukierunkowo. Pierwszym
5
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z nich jest studium Słowa Bożego, autentycznie interpretowanego przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Drugi kierunek koncentruje się na człowieku, który rozmawia z Bogiem: człowieku
powołanym, by „wierzył”, by „żył”, by „przekazywał” innym
chrześcijańską wiarę i etos. Ten kierunek obejmuje studium
teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości,
prawa kanonicznego oraz teologii pastoralnej1.
W centrum refleksji teologiczno-pastoralnej jest zatem
człowiek, dlatego współczesna teologia pastoralna nawiązuje
z ludźmi dialog na temat różnych problemów, z jakimi się borykają, przynosząc im światło czerpane z Ewangelii. Wykorzystuje też nauczanie i bogate doświadczenie (tradycję) Kościoła, który dostarcza ludziom zbawczych sił, jakie otrzymuje od
swego Założyciela. Osoba ludzka bowiem ma być zbawiona,
a ludzkie społeczeństwo odnowione2.
Ważnym przesłaniem dla teologii pastoralnej są nadal słowa Jana Pawła II, który podkreślał, że poszukiwanie prawdy
jest głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze i dlatego nie
może być bezcelowe i pozbawione sensu. Już sama zdolność
poszukiwania prawdy i stawiania pytań podsuwa pierwszą odpowiedź. Człowiek nie podejmowałby poszukiwania czegoś,
o czym nic by nie wiedział i co uważałby za absolutnie nieosiągalne. Tylko perspektywa uzyskania odpowiedzi może go
nakłonić do postawienia pierwszego kroku. Istotnie, tak właśnie dzieje się zazwyczaj w procesie badań naukowych. Jeśli
naukowiec kierujący się jakąś intuicją zaczyna szukać logicznego i sprawdzalnego wyjaśnienia określonego zjawiska, od
samego początku jest przekonany, że znajdzie odpowiedź; stąd
też nie zraża się niepowodzeniami. Nie uważa owej pierwotnej
1
2

Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis, 54.
KDK 3. 29.

6

intuicji za bezużyteczną tylko dlatego, że nie osiągnął swojego
celu; słusznie uznaje raczej, że nie udało mu się dotąd znaleźć
właściwego rozwiązania3.
Teologia pastoralna jest nauką, w której szczególnie liczy
się intuicja badacza. Kolejny numer „Warszawskich Studiów
Pastoralnych” można uznać za owoc naukowej pracy popartej intuicją autorów publikowanych artykułów. Tematy zostały
podzielone na trzy części: teoria i praktyka pastoralna, psychologia pastoralna, pedagogika pastoralna. Jest to też próba
porządkowania materiałów publikowanych w „Warszawskich
Studiach Pastoralnych”. Chodzi bowiem o to, aby problematyka badań pastoralnych uwzględniała z jednej strony wymogi
teologii z zachowaniem jej ortodoksyjności, a z drugiej strony, aby w publikowanych materiałach wyraźnie pojawiła się
propozycja współpracy i dialogu badaczy teologicznych z naukowcami reprezentującymi nauki świeckie.
Przypominam, że „Warszawskie Studia Pastoralne” ukazują
się w wersji drukowanej w języku polskim. Spis treści aktualnego numeru znajduje się też na stronie internetowej czasopisma. Są tam też dostępne w pełnej wersji numery archiwalne. Natomiast pełna wersja w języku angielskim aktualnego
numeru znajduje się na stronie internetowej czasopisma oraz
w kilku bazach internetowych.
Zapraszam Szanownych Autorów do współpracy i nadsyłania artykułów w języku polskim i angielskim, które opublikujemy w „Warszawskich Studiach Pastoralnych”.
ks. Edmund Robek SAC

3

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 29.
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DARIUSZ ADAMCZYK*

JAKUBOWE PRZESTROGI PRZED GRZECHEM
Jacob’s warnings against the sin
List Jakuba ma charakter praktyczny. Zawiera wiele różnych pouczeń moralnych. Autor chętnie używa przykładów
obrazujących poszczególne pouczenia oraz personifikacji.
W zależności od rodzaju pouczenia przekonuje, zachęca, grozi lub gani. Głównym celem autora jest napomnienie chrześcijan do wytrwania w przyjętym „słowie prawdy” (Jk 1,18).
Stąd Jakub omawia chrześcijańską postawę wobec rozmaitych
doświadczeń i pokus (ww. 2-18), zwraca uwagę na koniecz* Dariusz Adamczyk – dr hab. nauk teologicznych; ur. w 1970 r. w Skarżysku-Kamiennej. Doktorat z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, habilitacja z zakresu katechetyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Wychowania Integralnego
i Rewalidacji, wykładowca etyki i etyki zawodowej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Autor ponad stu artykułów naukowych dotyczących Biblii w katechezie, teologii biblijnej, jedności Starego i Nowego Testamentu,
etyki i pedagogiki religijnej. Publikacje książkowe: Starotestamentalne cytaty
w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne (Kielce
2006); Stworzenie – Opatrzność – Ewolucja. Przyczynek do dialogu nauki
i wiary (Szczecin 2009); współautor: Od filozofii do teologii. Rozważania
o wartościach (Kielce 2007).
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ność spełniania dobrych uczynków wypływających z wiary
(1,19-2,26), zwłaszcza dotyczących miłości bliźniego, a także
występuje przeciwko kłótliwości, chciwości, przywiązaniu do
świata, zwłaszcza przeciwko uciskowi ubogich (rozdz. 3-5).
Warto zwrócić uwagę na jego przestrogi dotyczące grzechu
oraz na ich argumentację wykazującą ponadczasową aktualność.
1. Pokusa
Pokusa jest niebezpiecznym stanem duszy człowieka, który
popada w słabość i chwiejność, wskutek czego grozi mu upadek moralny. Chodzi o niebezpieczeństwo powrotu do sfery
zła, z której człowiek został uwolniony przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie przebywający we wrogim środowisku,
czy pośród prześladowań, byli narażeni na uleganie pokusom
powrotu do dawnego, pogańskiego sposobu życia. Ta sytuacja
była szczególnie aktualna dla bezpośrednich adresatów Listu
Jakuba1. Stąd autor zachęca: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują”
(Jk 1,12).
Chcąc się wydobyć ze stanu pokusy, trzeba walczyć i zwyciężać. Sposób tej walki autor porównuje do zawodów sportowych, w których zwycięzca otrzymywał wieniec laurowy.
Było to powodem dumy do końca jego życia. Chrześcijanin,
który zdoła wytrwać w o wiele trudniejszej próbie, otrzyma
również o wiele cenniejszy wieniec, którym będzie chwała
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999, s. 482.
1
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i nieskazitelność życia wiecznego (por. 1 Kor 9,25; 2 Tm 4,8;
Ap 2,10). Wytrwała postawa wobec pokusy jest istotnym znamieniem ludzi kochających Boga. Taka postawa uzdalnia człowieka do otrzymania wiecznej nagrody2.
Następnie Jakub pisze o wewnętrznych pokusach: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem
ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To
własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech
dojrzeje, przynosi śmierć” (Jk 1,13-15). Wskazuje tu na początek grzechu. Ostrzega, aby nie przypisywać kuszenia Bogu
(w. 13a). Wskazuje też racje, dla których nie można tego robić.
Jedną z nich jest świętość Boga (w. 13b), drugą zaś racją jest
ludzka pożądliwość (w. 14 n).
Istotnym zagadnieniem jest tu źródło pokus i doświadczeń
w życiu człowieka. Jakub przytacza błędną opinię, jakoby to
Bóg był źródłem pokusy. Taka opinia jest nie tylko błędna, ale
także bluźniercza. Ten błędny pogląd mógł się pojawić w kontekście bóstw greckich, którzy według poglądów helleńskich
namawiali ludzi do złego. Jest tu widoczny wpływ tendencji
fatalistycznych. Innym źródłem owych błędnych poglądów
o rzekomym kuszeniu przez Boga mógł być brak rozróżnienia między pokusą a doświadczeniem. Bóg nikogo nie kusi,
lecz niejednokrotnie doświadcza człowieka celem sprawdzenia
jego wierności (por. np. Rdz 22,1; Hbr 11,17). W Starym Testamencie są przykłady wystawienia na próbę wierności Abrahama (Rdz 22,1-9) oraz całego narodu wybranego (Wj 15,25 n;
Por tamże; F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp – Przekład z oryginału
– Komentarz, Poznań 1959, s. 60 nn; E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego
Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 451; J. Kozyra, List świętego Jakuba.
Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2011, s. 88 nn.
2
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16,4; 20,20; Pwt 8,2; Sdz 2,22), ale chodzi o sprawdzian posłuszeństwa, a nie o pokusę w opisywanym przez Jakuba znaczeniu. Ów sprawdzian posłuszeństwa jest wyrazem Bożej miłości
i Jego zbawczej woli. Zawsze celem jest dobro człowieka3.
Bóg zatem nikogo nie kusi. Jakub wskazuje, że Bóg ani sam
nie podlega pokusom do złego, ani też nie zsyła pokus na ludzi (Jk 1,13b). Bóg nie podlega złu. Jest On bowiem samym
dobrem. A zatem człowiek nie jest w stanie wystawić Go na
próbę we właściwym tego słowa znaczeniu. Świętość Boga nie
daje się zestawić ze sferą zła, z którą zawsze graniczy pokusa4.
W Piśmie Świętym znajdują się wzmianki o „kuszeniu Boga”,
jednak zawsze chodzi o grzeszne wątpliwości człowieka co do
Jego zbawczej woli lub wszechmocy wraz z wystawianiem jej
na próbę (por. Wj 17,1-7; Iz 7,12; Ps 78,17 n; 95,8 n). Chodzi
zatem raczej o pewną formę niewiary i nieposłuszeństwa wobec Boga (1 Kor 10,9; Dz 5,9; 15,10).
Omawiany przez autora ten błędny pogląd ma związek
z odpowiedzialnością moralną za ewentualny upadek człowieka, którą wówczas przynajmniej częściowo byłby obciążony
sam Stwórca. Ludzie, którzy przypisują Bogu kuszenie do grzechu, chcą na Niego przerzucić odpowiedzialność za popełniane
przez siebie grzechy. Jakub zaś pisze, że „to własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci” (Jk 1,14). Wskazuje
zatem na źródło pokusy we własnej pożądliwości człowieka,
która jest przyczyną grzechu. Chociaż wskazuje na ten bardziej
bezpośredni i wewnętrzny czynnik, to nie ulega wątpliwości,
że ma tu na myśli współdziałanie między szatanem jako uosoPor. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu, t. 2, s. 482.
4
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 62 n; E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 451; J. Kozyra, List świętego
Jakuba. Wstęp…, s. 91.
3
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bieniem zła, a ludzką pożądliwością jako owocem działalności
szatana w człowieku (por. 1 Kor 7,5). Owa pożądliwość wywodzi się z ciała, czyli tej najbardziej podatnej na upadek strony
człowieka5.
Jakub podkreśla w ten sposób odpowiedzialność każdego
człowieka za popełniony grzech (por. Syr 15,11-20). Pożądliwość bowiem powoduje grzech (Jk 1,15). Chociaż w języku
greckim pożądliwość oznacza zarówno pragnienie dobra, jak
i zła, to w języku biblijnym zawsze oznacza ona pragnienie zła.
Jest zatem złym przymiotem człowieka. Autor pisząc, że pożądliwość „wystawia na pokusę i nęci” (w. 14b) wskazuje, że
chce ona zwieść człowieka. Podkreśla w ten sposób zło pożądliwości przez upersonifikowanie jej. Odpowiedzialność zatem
za grzech ponosi człowiek ogarnięty własną pożądliwością6.
W wersecie 15. następuje ukazanie konsekwencji działania
pożądliwości: „gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć”. Owa pożądliwość po zwabieniu człowieka panuje nad nim i „rodzi grzech” (w. 15b). Pożądliwość
zostaje tu uosobiona w sposób bardzo konkretny i wyrazisty.
Wyrażenie: „gdy pocznie” (w. 15a) wydaje się oznaczać zgodę
na to, do czego nęci pokusa7. Warto zauważyć, że autor stosuje
słownictwo oznaczające działanie niemoralnej kobiety, która
najpierw zwabia mężczyznę, a gdy ten jej ulegnie, wtedy następuje w niej poczęcie, a następnie zrodzenie. Według tego
opisu grzech jest zrodzonym owocem żądzy człowieka, który
nie potrafił wykazać się odpornością moralną8.
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu, t. 2, s. 482 n.
6
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 451.
7
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 64.
8
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 452;
J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…, s. 93 n.
5
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W analizowanym fragmencie uosobiona jest nie tylko pożądliwość, ale również grzech. Autor ukazuje go jako dziecko
pożądliwości: „pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech” (Jk
1,15ab). Gdy zaś grzech dorośnie i stanie się dojrzały, wówczas
sam rodzi śmierć (w. 15c), która jest przeciwieństwem życia,
do czego autor nawiązuje wyżej w wersecie 12. Daje się tu
zauważyć podobieństwo do opisów z Rz 5,12; 6,23; 7,13. Paweł jednak opisuje śmierć jako zewnętrzną siłę, która atakuje
człowieka. Natomiast w rozumieniu Jakuba śmierć jest samą
istotą grzechu, który wyrasta z wnętrza człowieka i jest jego
własnością. Grzech powoduje zamknięcie człowieka na przyjęcie przez niego życia Bożego9.
Grzech wzrasta i doprowadza do duchowej śmierci tego, kto
poddaje się pożądliwością. Owocem aktywnego działania pożądliwości jest śmierć eschatologiczna jako następstwo popełnionego przez człowieka grzechu. Ta współzależność między
grzechem a śmiercią jest omawiana przez Pawła w Rz 5,12-17.
Myśl zawarta w Jk 1,15 jest przeciwstawieniem treści z początku listu dotyczących tych, którzy z doświadczeń wychodzą
zwycięsko. Poprzez doświadczenia wyrabiają w sobie wytrwałość i stają się doskonali, a następnie otrzymują wieniec życia
(ww. 2-12). Ci zaś, którzy ulegają pokusom, popełniają grzech,
którego owocem jest śmierć wieczna. Nie chodzi tu bowiem
o śmierć fizyczną jako zakończenie życia ziemskiego, lecz
o przeciwstawienie sytuacji otrzymania wieńca życia przeznaczonego dla tych, którzy Boga miłują (w. 12). Jest to śmierć
wieczna (por. Mdr 1,11-16; 2,4; Rz 6,21.23; 8,6; Jk 3,6;
1 J 5,16 n; Ap 2,11; 20,6.14; 21,8).
Pokusy pochodzą zatem z wnętrza człowieka. Do zła wiedzie własna pożądliwość, która prowadzi do grzechu. Grzech
9

Por. tamże; T.W. Leahy, List świętego Jakuba, KKB, s. 1495.
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zaś prowadzi do śmierci. To pouczenie moralne jest niejako
psychologiczną analizą źródeł grzechu10, którą Jakub kończy
ostrzeżeniem przed wszelkimi złudzeniami: „Nie dajcie się
zwodzić, bracia moi umiłowani!” (Jk 1,16). Podkreśla dobroć
Bożą. Niezmienny Bóg jest sprawcą wszelkiego dobra: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują
z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (w. 17). Od Niego pochodzi tylko i wyłącznie
dobro. Same tylko dobre i doskonałe dary (w. 17a). W Bogu
nie ma dualizmu ani podziału, które charakteryzują grzesznika. Nie ma w Nim także zmiany (w. 17c). Autor podkreśla
w ten sposób niezmienność Boga oraz nieustający blask Jego
światłości. Użyte przez autora słownictwo stanowi nawiązanie
do astronomii. Gwiazdy na skutek ruchów i przemian ulegają
zaćmieniu. Jednak Bóg dzięki niezmienności nie może utracić swojej światłości. Stąd jest określony jako „Ojciec świateł”
(w. 17b)11.
Bóg jest także sprawcą dobra, którym jest zrodzenie ludzi
do nadprzyrodzonego życia Bożego: „Ze swej woli zrodził
nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego
stworzeń” (w. 18). Jest to szczególny dar Boga dla grzesznego
człowieka. Autor przeciwstawia niejako ten dar Boży grzechom
(por. w. 15). Określenie z wersetu 18: „zrodził nas” stanowi
przeciwstawienie do grzechu i śmierci w wersecie 15. Jest to
Por. R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), w:
Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia świętego Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, red. J. Frankowski, Warszawa 1992,
s. 123.
11
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 65 nn; E. Szymanek,
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 452; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C. S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 536.
10
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nawiązanie do utworzenia Izraela jako narodu. Chrześcijanie
zaś stanowią nowy naród, także zrodzony przez Boga w sposób
nadprzyrodzony12.
Tym nowym zrodzeniem jest przyjęcie do wiary (por. J 1,13;
Ga 4,19; 1 P 1,3), z którym łączy się chrzest i zaakceptowanie
Chrystusowej nauki13. Wiąże się z tym mądrość i umiejętność
życia (por. Jk 3,14; 5,19). A zatem gdy pożądliwość przez
grzech rodzi śmierć, to słowo Boże rodzi chrześcijan jako pierwociny nowego stworzenia, zaczątek wszystkich, którzy zostaną zbawieni14. Stąd Jakub napomina, aby odrzucić wszelką
nieczystość, nawet resztki zła: „Odrzućcie przeto wszystko, co
nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze
wasze” (1,21)15.
2. Grzechy języka
Jakub zwraca uwagę na problem naużywania języka
(Jk 3,1-12) wzmiankując najpierw o nauczycielach: „Niech
zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo
wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd” (w. 1). Autor
przestrzega przed niewłaściwą chęcią stawania się nauczycielem w sposób nieszlachetny, z egoistycznych pobudek. Wielu
bowiem aspiruje do tytułu nauczyciela, zaś niektórzy samoPor. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 67 n.
Por. tamże, s. 68.
14
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 452.
15
Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. 3: Teologia Dziejów Apostolskich, listów katolickich i pism św. Jana ewangelisty, Lublin 1986,
s. 22 n.
12
13

15

DARIUSZ ADAMCZYK

zwańczo go sobie uzurpują16. Wspomina o nich dekret Soboru
Jerozolimskiego (Dz 15,24). Powołują się oni zwykle na autorytety wybitnych osób Kościoła lub na zdezaktualizowane
wartości. Ci samozwańczy nauczyciele prowadzą niekończące
się dyskusje religijne. Jakub wskazuje, że na sądzie będą musieli zdać sprawę ze swoich nierozważnych wystąpień. Ma to
związek z grzechami mowy17.
Jakub przypomina gorliwym, lecz nie przygotowanym
do nauczania, że mają większą odpowiedzialność od innych.
Przestrzega nauczycieli przed odpowiedzialnością i przed surowym sądem. Nauczyciele będą bowiem sądzeni z większą
surowością (Jk 3,1). Tym bardziej powinni siebie kontrolować.
Ostrzeżenie dotyczące grzechów języka można odnieść do nauczycieli, którzy z racji swej funkcji są w sposób szczególny
narażeni na wykroczenia właśnie w tej dziedzinie. Oni szczególnie winni być mistrzami w panowaniu nad językiem18.
Następnie Jakub pisze: „Wszyscy bowiem często upadamy.
Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym
utrzymać w ryzach także całe ciało” (Jk 3,2). Od ogólnej wypowiedzi, że każdy jest grzeszny (w. 2a; por. Hi 14,4; 15,14
n; Ps 51,7; Rz 3,9-18; 1 Kor 4,4; 1 J 1,8), autor przechodzi do
kwestii opanowania języka, ponieważ grzeszenie mową uważa
za źródło zła. Grzechy związane z organem mowy są tak częste, że nienaganna pod tym względem postawa jest uważana
za doskonałość: „Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym” (Jk 3,2b). Nie chodzi tu o doskonałość absolutną,
Por. R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 125.
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 493 n.
18
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 96 nn; E. Szymanek,
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 453; R. Bartnicki, Problem
żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 126.
16
17
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czy całkowitą bezgrzeszność tego, kto nie grzeszy mową, co
przeczyłoby też wcześniejszemu stwierdzeniu o powszechności grzechu (w. 2a). Wypowiedź ta wskazuje raczej na wysoki
stopień doskonałości19. Autor wyjaśnia, że taki człowiek, który nie grzeszy mową, posiada moc okiełznania całego ciała
(w. 2c). Od kontroli języka autor uzależnia opanowanie całego
ciała. Opanowanie języka jest potrzebne, lecz bardzo trudne.
Kto jednak panuje nad językiem, ten również ma moc panowania nad wszystkimi innymi członkami swojego ciała. Stąd
autor zachęca do opanowywania języka, bo jeśli ktoś panuje
nad językiem, to potrafi też zapanować nad całym sobą, nad
swoim ciałem, osobowością i zachowaniem20.
W dalszej części perykopy autor podaje sugestywne przykłady z obserwacji życia codziennego dowodząc, że za pomocą małego przyrządu można kierować dużym organizmem.
Pierwszy z tych przykładów dotyczy kierowania koniem za
pomocą wędzidła: „Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła
do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich
ciałem” (Jk 3,3). Potrzeba panowania nad językiem została tu
porównana do skutków wkładania wędzidła do pysków koni.
Sprawia to, że są one człowiekowi posłuszne. Wędzidło jako
symbol powściągliwości w mowie, znane było już w Starym
Testamencie (por. Ps 32,9; 39,2; Syr 28,25). Jakub podkreśla obowiązek kierowania odruchami członków ciała. Jest to
przedmiotem ascezy. Zawarte jest tu również przypomnienie,
że człowiek posiada potrzebną moc do jej praktykowania21.
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 453.
Por. R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 125 n;
K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 494; T.W. Leahy, List świętego Jakuba, s. 1498.
21
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 98 n; R. Bartnicki,
Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 126; Komentarz historyczno19
20
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Drugi przykład dotyczy okrętu kierowanego za pomocą
małego, niepozornego steru: „Oto nawet okrętom, choć tak są
potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika” (Jk 3,4). To
porównanie języka do steru okrętu opiera się także na dysproporcji czynnika sterującego z przedmiotem, który jest sterowany. Mały język w rzeczywistości nadaje ton całemu życiu
moralnemu człowieka. Jakub pisze: „Tak samo język, mimo że
jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek”
(w. 5a). Poprzez obydwa te przykłady Jakub ukazuje ważność
organu, jakim jest język, który choć jest mały, to może sprawić wiele, zarówno dobrego, jak i złego. Autor zwraca jednak
uwagę na to, że język powoduje wiele zła. Używa przy tym
greckiego określenia auchei, tłumaczonego jako „pyszni się”
(w. 5a). Grzechy języka są poważną przeszkodą dla osiągnięcia
ideału chrześcijańskiego22.
Następnie autor przechodzi do kwestii szkód wyrządzonych
językiem, przytaczając przykłady dotyczące małej przyczyny
i wielkiego skutku. Porównuje język do małego ognia, którego
płomień może spowodować spalenie wielkiego lasu: „Oto mały
ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą
nieprawości” (Jk 3,5b-6a; por. Ps 83,15; 120,3 n; Prz 16,27;
Iz 10,17 n). Ukazuje w ten sposób szkodliwą działalność języka, którego nieuporządkowane używanie może spowodować
znaczne szkody we wszystkich sferach życia człowieka.
Na podstawie tego przykładu Jakub wskazuje, ile zła może
człowiek wyrządzić za pomocą języka. Nie pisze tu natomiast
kulturowy do Nowego Testamentu, s. 540; T.W. Leahy, List świętego Jakuba,
s. 1498 n; J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…, s. 181.
22
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 453;
R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 125 n; J. Kozyra,
List świętego Jakuba. Wstęp…, s. 181 n.
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o wykorzystaniu języka do dobrych celów. Autor zwraca uwagę na wielką szkodliwość działalności ludzkiego języka, który
kala całego człowieka, jak również potrafi złe uczynki przedstawić w taki sposób, że wydają się dobre. Jest on podobny
do ognia, który swoje źródło ma w piekle i zapala wszystko,
co łączy się z ludzkim istnieniem: „Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia” (Jk 3,6b). Autor
wskazuje na dalekosiężne skutki wywołane nieumiarkowanym
używaniem mowy. Chodzi tu o wielką ilość nieprawości spowodowaną przez język. Całe życie człowieka jest przeniknięte
ogniem spowodowanym przez język23.
Dalej autor ostrzega przed niewłaściwym używaniem języka, przedstawiając w sposób obrazowy trudności w jego opanowaniu: „Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów
i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je
natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać,
to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu” (Jk 3,7 n). Używając
jeszcze innego obrazu na określenie szkodliwej działalności języka, autor wyjaśnia niejako w ten sposób swój ostry sąd o jego
szkodliwej działalności.
Człowiek jest z woli Bożej władcą całej żywej natury (por.
Rdz 1,26; 9,2; Ps 8,6-9), panuje nad wszelkim rodzajem dzikich zwierząt. Staje się jednak często bezradny wobec tak niepozornego organu, jakim jest język nie mogąc nad nim zapanować. Przyrównuje go do „zabójczego jadu” (Jk 3,8b; por. Ps
58,5; 140,4). W ten sposób bardzo wyraziście ukazana zostaje
Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 453
n; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, s. 540; T.W. Leahy, List świętego Jakuba, s. 1499; J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…,
s. 183 n.
23
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wielkość zła, które może być spowodowane z wykorzystaniem
języka. Jest to zło, które działa nieustannie i wszędzie wsącza
swój śmiercionośny jad (por. Ps 12,3; 140,4). Tym bardziej należy uważać za doskonałego człowieka, który potrafi swój język ujarzmić (por. Jk 3,2).
Tymczasem język, jak przypomina Jakub, jest narzędziem
służącym do wychwalania Boga. W związku z tym, że człowiek za jego pomocą wypowiada imiona Boże, wzywa Boga
i uwielbia Go, język powinien się odznaczać nieskazitelnością.
Jednak rzeczywistość jest inna. Ten sam język często służy do
wypowiadania przekleństw pod adresem ludzi, którzy przecież
noszą w sobie cechy swego Stwórcy: „Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na
podobieństwo Boże” (Jk 3,9; por. Łk 6,28; Rz 12,14; 1 Kor
12,3; 1 P 3,9).
Jakub pisze o błogosławieństwach i przekleństwach wypowiadanych za pomocą tego samego języka: „Z tych samych ust
wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo” (Jk 3,10a). Wychwalanie Boga na modlitwie, a potem przeklinanie ludzi jest
czymś nienaturalnym. Taki stan rzeczy jest czymś nienormalnym. Jest tu sprzeczność, którą chrześcijanin musi wyeliminować ze swojego życia. Trzeba wyeliminować zło zakorzenione
w człowieku. Szczególne zło owego przekleństwa polega na
tym, że jest ono zwrócone przeciwko tym, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boga (Rdz 1,26).
Język jest organem, który może przyczynić się do chwały
lub upodlenia człowieka. Można nim błogosławić, wychwalać
Boga, ale może być też wykorzystany do przeklinania, wypowiadania złorzeczeń. Jakub stanowczo protestuje wobec takiego stanu rzeczy: „Tak być nie może, bracia moi!” (Jk 3,10b).
Popiera to przykładami z otaczającej przyrody: „Czyż z tej
samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy
20
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może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody”
(w. 11 n)”.
Jest tu zawarta jest mocna reakcja przeciwko faktowi ukazanemu w wersetach: 9-10a. Ten sam język nie powinien być
używany do dobrych i złych rzeczy. Nienaturalność takiego
stanu rzeczy autor naświetla przytaczając przykłady z natury:
o źródle, o drzewie figowym oraz o krzewie winnym (w. 11 n).
Tak, jak niemożliwe jest, aby z jednego źródła wypływała woda
słodka i gorzka, a także, aby na drzewie figowym rosły oliwki,
a na drzewie winnym figi; tak też nie może być, aby tym samym językiem czcić Boga i jednocześnie złorzeczyć ludziom.
W takiej sytuacji życie człowieka będzie złe i grzeszne.
Jedno źródło daje tylko wodę słodką, przydatną człowiekowi, albo wodę gorzką, nieprzydatną. Drzewa owocowe zaś
nie mogą przynosić innych owoców, niż wskazuje na to ich
gatunek. Słone źródło nie może dawać jednocześnie wody
słodkiej, zdatnej do picia. Taka supozycja byłaby oczywistym
absurdem. W ten sposób przytoczone przez autora przykłady
sprowadzają do absurdu nadużywanie języka. Jeden narząd
mowy winien chrześcijaninowi służyć do pomnażania dobra
i do błogosławieństwa, ponieważ czerpie on z zasobów łaski
i słowa Chrystusowego. Wykorzystywanie języka do innych
celów stanowi przekreślenie porządku zarówno naturalnego,
jak i nadprzyrodzonego24.
Nieco dalej autor wzywa: „Bracia, nie oczerniajcie jeden
drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza PraPor. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 495 n; C. Hope Felder, List św. Jakuba
Apostoła, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 1635; J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…,
s. 187 n.
24
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wu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Jeden jest Prawodawca i Sędzia,
w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś
sądził bliźniego?” (Jk 4,11 n). Słowa te dotyczą stosunków
międzyludzkich. Jest to kontynuacja myśli dotyczących grzechów języka z 3,1-12. Obecnie autor zwraca uwagę, aby nie
potępiać bliźniego25.
Wskazując na konieczność miłości bliźniego Jakub podejmuje kwestię oszczerstwa. Chodzi o przedstawianie nieobecnego człowieka w złym świetle, uwłaczanie jego dobremu
imieniu i jego czci, co jest sprzeczne z Bożym prawem miłości
i wolności (por. Jk 1,25). Osądzając bliźniego człowiek uzurpuje
sobie prawo, które przysługuje jedynie Bogu jako Prawodawcy
i Sędziemu. Ocenę takiego postępowania daje Jezus Chrystus:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim
sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam
odmierzą” (Mt 7,1 n). Stawianie się ponad obowiązującym prawem miłości jest równoznaczne z negatywnym jego osądzeniem i odrzuceniem. Jakub nie rozwija motywu własnej niedoskonałości jako czynnika skłaniającego do osądzania innych.
Omawia to Paweł w Rz 2,1 nn (por. Jk 2,1-4).
3. Przestroga przed postępowaniem
według mądrości ziemskiej
W Jk 4,1-12 autor wzywa do przezwyciężania różnych słabości. Omawia szereg wad, które są wynikiem ziemskiej mądrości. Źródłem wielu wad są pożądliwości: „Skąd się biorą
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 117 n; J. Kozyra, List
świętego Jakuba. Wstęp…, s. 228 nn.
25
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wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych” (w. 1). Pożądliwość jest przyczyną niezgody, powodem nieporozumień
oraz wojen26. Autor nawiązuje tu do wewnętrznego rozdarcia
w człowieku, o którym pisze także Paweł w Rz 7,14-25
i 8,5 nn wskazując na walkę zmysłowej natury przeciwko prawu Bożemu. Jakub akcentuje jednak bardziej działanie złych
skłonności, które prowadzą do kłótni i sporów, a także rodzą
nienawiść27.
Jakub charakteryzuje pożądliwość i jej skutki. Poddają się
jej biedni, którzy potrzebują dóbr materialnych, lub chcieliby
mieć ich więcej; a także bogaci, których pragnienia nigdy nie
są zaspokojone: „Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie” (Jk 4,2). Autor
wskazuje na pożądliwość jako nieokiełznaną chęć posiadania.
To ona powoduje ciągły niedosyt dóbr, a konsekwencji także
zazdrość w stosunku do tych, którzy posiadają więcej. Ludzie często dążą do dostatków doczesnych, zamiast starać się
o prawdziwe, duchowe dobra. Miało to miejsce wśród pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, które składały się w znacznej
części z ludzi ubogich, ale taka postawa jest aktualna również
w czasach współczesnych. Niewłaściwym sposobem zachowania związanym z pożądliwością jest chęć posiadania coraz
większej ilości dóbr. W tym niechlubnym wyścigu biorą zwykle udział ludzie zamożni.
Jakub wskazuje, że powodem niemożności osiągnięcia upragnionych dóbr jest brak modlitwy do Boga, który jest Dawcą
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 109 nn.
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 498.
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wszelkich dóbr i może ich udzielić każdemu28. Modlitwa jest
istotnym środkiem ubiegania się o dobra doczesne (por. Mt
6,11; Łk 11,3), lecz człowiek pochłonięty pożądliwością często o tym zapomina (Jk 4,2b), albo czyni modlitwę bezskuteczną, stąd autor pisze: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się
źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”
(w. 3).
Modlitwa człowieka, który hołduje swym żądzom, jest zła
i nie osiąga zamierzonego celu. Musi jej bowiem towarzyszyć należyta intencja i wiara (por. Jk 1,5 n). A zatem prośba
w modlitwie o dobra materialne musi odpowiadać potrzebom
chrześcijanina umożliwiającym, czy ułatwiającym osiągnięcie
dóbr wiecznych. Modlitwa staje się zła, jeśli człowiek prosi
o dobra materialne, a jego intencją jest ich nieuporządkowane używanie. Wtedy owe dobra stają się celem same w sobie
i służą jedynie do zaspokajania żądz, co powoduje jednocześnie nieumiarkowane pożądanie29.
Modlitwa musi być zgodna z wolą Boga (por. 1 J 5,14),
głównym zaś jej przedmiotem winno być królestwo Boże. Jak
bowiem naucza Jezus: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,33). Prośba zaś tylko o to, co zaspokaja ludzkie pożądliwości, jest złą modlitwą. Proszący nie otrzymują, ponieważ źle
się modlą. Chodzi im bowiem tylko o zaspokojenie własnych,
niegodziwych pożądliwości.
Na problemie skuteczności modlitwy koncentruje się perykopa z Jk 5,13-16. Jakub stwierdza: „Choruje ktoś wśród was?
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 111.
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 498; J. Kozyra, List świętego Jakuba.
Wstęp…, s. 204 n.
28
29

24

JAKUBOWE PRZESTROGI PRZED GRZECHEM

Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14 n). Chodzi tu o stan
krytyczny chorego, nie zaś o jakąś chwilową niemoc. Już w Starym Testamencie istniało przeświadczenie, że „od Najwyższego
pochodzi uzdrowienie” (Syr 38,2a). W związku z tym Mędrzec
wskazuje: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale
módl się do Niego, a On cię uleczy. Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu!” (Syr 38,9 n).
W czasie ziemskiej działalności Jezusa, często zwracano się do
Niego z prośbami o uzdrowienie ciężko chorych czy umierających i On przywracał im zdrowie (por. Łk 7,2 nn; J 4,46 nn).
Jakub przedstawia potrójny skutek namaszczenia dokonanego przez oficjalnych przedstawicieli Kościoła. Jest to ratunek w sensie nadprzyrodzonym, polepszenie stanu zdrowia za
sprawą Boga oraz odpuszczenie grzechów, jeśliby takie ciążyły
na chorym. Ten zwyczaj był prawdopodobnie praktykowany
od początków działalności apostolskiej jako zalecony przez Jezusa na podstawie dawniejszych praktyk (por. Mk 6,13), a następnie stał się źródłem łaski sakramentalnej. Autor pisze też:
„Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16). Elementem
uzasadniającym tej refleksji jest odzyskanie zdrowia. Zostaje tu
podkreślona skuteczność modlitwy zanoszonej do Boga przez
człowieka zjednoczonego z Nim. Warunkiem owej skuteczności jest czystość sumienia, czyli wyznanie szczere grzechów
z prośbą o ich odpuszczenie30.
Por. R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 127;
K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do No30
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Zalecając modlitwę Jakub przestrzega przed pożądliwościami, których celem jest zdobycie ziemskich dóbr. Wady
wymienione w Jk 4,1-3 wskazują, że ich istotą jest przywiązanie do świata31. W wersecie 4. autor wyjaśnia, że jeśli ktoś
pozostaje w przyjaźni ze światem, to jest wrogiem Boga:
„Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być
przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”. Takich ludzi Jakub nazywa cudzołożnikami. Jest to określenie
użyte w znaczeniu przenośnym. Cudzołóstwo jest w Piśmie
Świętym tradycyjnym obrazem ciężkiego występku przeciwko Bogu. Już starotestamentalni prorocy często określali
w ten sposób grzech bałwochwalstwa, traktowany jako naruszenie przymierza zawartego między Bogiem a narodem,
a rozumianego w sposób analogiczny do związku małżeńskiego (por. Oz 2; Jr 5,7). Oddawanie kultu bożkom uważane
było za cudzołóstwo wobec prawdziwego Boga (por. Oz
2,2; 9,1). Metafora małżeństwa występuje również w Nowym Testamencie na oznaczenie relacji między Chrystusem
a Kościołem (por. Rz 7,3 n; 2 Kor 11,2; Ef 5,22-24; Ap 19,7;
21,9). Tych, którzy nie chcą słuchać nauk Jezusa Chrystusa,
określa się jako generacja cudzołożna (Mt 12,39; 16,4; Mk
8,38)32.
Jakub nawiązuje do tej metafory i nazywa cudzołożnikami
tych, którzy trwają w „przyjaźni ze światem” (Jk 4,4), a nie
szukają związku z Bogiem. Nie chodzi tu zatem o grzech naruszenia małżeństwa bliźniego. Owa „przyjaźń ze światem”
wego Testamentu, t. 2, s. 505 n; J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…,
s. 290 nn.
31
Por. R. Bartnicki, Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 123.
32
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 112; T.W. Leahy, List
świętego Jakuba, s. 1499 n.
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(w. 4) dotyczy sfery wrogiej Bogu. Świat popadł pod panowanie szatana (3,15). A zatem niemożliwe jest nawet jakiekolwiek paktowanie z nim. Określenie „przyjaźń świata” oznacza
nieodpowiednie przywiązanie do dóbr materialnych i do tego,
co jest sprzeczne z nauką Chrystusa. Jakub wskazuje, że nie
można być jednocześnie przyjacielem świata i Boga. Nie można równocześnie służyć Bogu i być przywiązanym do świata,
który jest Bogu przeciwny. Jakub nawiązuje tu wyraźnie do Jezusowej nauki dotyczącej wszelkiej chwiejności czy dwulicowości etycznej. Nie można jednocześnie służyć dwóm panom
(Mt 6,24; Łk 16,13). Świat jest tu przedstawiony w znaczeniu
eschatologicznym. Autor określa w ten sposób zdezaktualizowane wartości, skazane na przemijanie jako synonim grzesznej
egzystencji.
Świat ceni wyniosłość, a gardzi pokorą. Działanie Boga
jest zupełnie inne: „Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym
zaś daje łaskę” (Jk 4,6b; por. Prz 3,34; 1 P 5,5b). Człowiek
całkowicie zdany na Boga jest odbiorcą łaski w sposób optymalny. Stąd Jakub zachęca do pokory: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie
od was” (Jk 4,7). Wszystko, co wymaga poprawy, pochodzi z pokus diabła. Całkowite oddanie się Bogu jest najlepszą obroną przed szatanem, który nic nie może zdziałać bez
przyzwolenia ze strony człowieka33. Hermas w piśmie Pasterz komentuje te słowa z wersetu 7. w sposób następujący: „Diabeł co prawda budzi lęk, ale lęk, jaki wywołuje, nie
jest groźny. Nie bójcie się więc go, a ucieknie przed wami…
Nie może on panować nad sługami Bożymi, którzy z całego
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 115; R. Bartnicki,
Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 123; C. Hope Felder, List
św. Jakuba Apostoła, s. 1637.
33
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serca Bogu ufają; może się z nimi zmagać, ale zmóc ich nie
może”34.
Jakub wzywa dalej: „Przystąpcie bliżej do Boga, to i On
zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca,
ludzie chwiejni!” (Jk 4,8). Odpowiedzią ze strony Boga na całkowite oddanie się pod Jego kierownictwo, będzie szczególna
bliskość, na którą wskazywali już autorzy Starego Testamentu (por. Pwt 4,7; Ps 145,18). Popełniony grzech pozostawia
winę, którą trzeba oczyścić. Grzesznicy winni rozpocząć pokutę, wtedy Bóg zbliży się do nich. Uprzywilejowana sytuacja
chrześcijanina jako nowego człowieka obliguje go do czystości
moralnej. Człowiek oczyszczony i uświęcony staje się podatny
na głos Boga, a w konsekwencji staje się święty35.
Nie wystarcza samo zrozumienie swojej beznadziejnej
sytuacji oddalenia od Boga. Potrzeba jeszcze czynić pokutę.
W związku z tym autor pisze: „Uznajcie waszą nędzę, smućcie
się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie!” (Jk 4,9). Jakub poleca podjęcie dobrowolnych umartwień w duchu pokuty. Określa pokutę w sposób
obrazowy przez cierpienie, smutek i płacz, które mają nastąpić
w miejsce dotychczasowego śmiechu i radości. Akty pokutne
obejmują zarówno usposobienie wewnętrzne, które jest wynikiem zrozumienia własnej nędzy i niewystarczalności, jak
i akty zewnętrzne właściwe dla ludzi Wschodu (por. Am 8,10;
1 Mch 9,41; Mt 5,4; Łk 6,21).
Cyt. za: K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 499.
35
Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 115 n; R. Bartnicki,
Problem żywej wiary (List świętego Jakuba), s. 123; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2,
s. 499.
34
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Warto zauważyć, że Jakub nie potępia radości, czy śmiechu.
Sam poleca radość na początku swojego listu (Jk 1,2). Potępia jedynie taką radość, która jest związana z grzechem. To
taka radość musi być zamieniona w pokutę (por. Prz 14,13; Tb
2,6; 1 Mch 9,41; Am 8,10; Mt 5,4; Łk 6,25; J 16,20). Radość
i śmiech powinny wynikać z prawdziwie nadprzyrodzonej postawy, a nie z grzechu i uciech doczesnych. Autor chciałby, aby
ów smutek stał się zalążkiem nieprzemijającej radości trwałego
obcowania z Bogiem, zgodnie ze słowami wypowiedzialnymi
przez Jezusa: „błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni” (Mt 5,4)36.
Swój wywód Jakub kończy słowami: „Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4,10). Ta sentencja ujmuje w całość to, co zostało powiedziane w wersetach: 7-9. Poddanie się
Bogu, zbliżenie się do Niego oraz pokuta mogą mieć miejsce
tylko u pokornego, stąd koniecznie człowiek musi się przed
Bogiem ukorzyć. Gdy grzesznik się upokorzy, wtedy Pan go
wywyższy. Taka obietnica jest wielokrotnie powtarzana w Piśmie Świętym. Wszelkie dobrowolne uniżenie się przed Bogiem powoduje wywyższenie przez Niego (por. 1 Sm 2,7 n;
Hi 5,11; Prz 3,34; Ez 17,24; Mt 23,12; Łk 1,52; 14,11; 18,14;
1 P 5,6).
Podsumowanie
Przestrzegając przed grzechem Jakub najpierw zwraca uwagę, że do grzechu prowadzi pokusa. Zaraz jednak wyjaśnia, że
to nie Bóg kusi człowieka, Ten bowiem jest samym dobrem i od
Niego pochodzi samo tylko dobro. Źródło pokusy znajduje się
36

Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 117.
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w pożądliwości. To własna pożądliwość prowadzi do grzechu,
a grzech do śmierci. Autor stwierdza, że każdy człowiek grzeszy. Wśród rozmaitych upadków Jakub na pierwszym miejscu
stawia grzechy języka (Jk 3,1-12), ponieważ ten mały organ
może powodować wiele zła. Wskazuje, że należy opanować
chęć pouczania innych (w. 1), chęć wielomówstwa i obmawiania (ww. 2-12). Zachęca do opanowywania języka, zwracając
uwagę na to, że kto panuje nad językiem, ten osiągnął wysoki
stopień doskonałości, ponieważ potrafi też zapanować nad innymi organami własnego ciała i nad całą swoją osobowością.
Jakub przestrzega przed zazdrością i niezgodą (Jk 3,12-18),
pożądliwością (4,1 n), pychą (4,6 n), gani też niesprawiedliwych bogaczy (5,1-6; por. 1,10). Grzechy wynikające z tych
wad winny zostać odpokutowane, aby człowiek mógł zbliżyć
się do Boga (4,8 n). Autor zachęca do modlitwy o prawdziwą mądrość (1,5; 4,3), do miłości braterskiej i do cierpliwości
w doświadczeniach życiowych. Obowiązkiem chrześcijanina jest przyjęcie nauki Jezusa Chrystusa jako normy postępowania, dzięki której człowiek będzie wolny od grzechu
(por. 2,11 n; J 8,32-36)37.
Na zakończenie listu Jakub pisze o upomnieniu braterskim:
„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy,
a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika
z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje
liczne grzechy” (Jk 5,19 n). Jest to ostatnie pouczenie w Liście Jakuba. Dotyczy ono chrześcijanina, który „zszedł z drogi
prawdy” (w. 19), lecz nie zerwał wszelkich więzów ze swą społecznością. Prawda jest tu postępowaniem zgodnym z nauką
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa
1983, s. 311-316; F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. 3, s. 23 n;
J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp…, s. 214 nn.
37
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Jezusa Chrystusa. Odejście od tej prawdy jest grzechem. Jakub
wskazuje, że obowiązkiem chrześcijanina jest podjęcie starań
o skierowanie błądzącego brata na właściwą drogę prawdy
(por. Mt 18,15-17; Ga 6,1; 1 Tes 5,14). Przedstawia również
dwie obietnice dla tego, kto przyczyniłby się do nawrócenia
błądzącego brata. Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia pewności co do eschatologicznego zbawienia prawdopodobnie
zarówno nawróconego grzesznika, jak i nawracającego (por.
Ez 3,19 nn)38.
Druga obietnica dotyczy ewentualnego odpuszczenia grzechów aktualnie na nim ciążących. Określenie: „zakryje liczne
grzechy” (Jk 5,20) jest wyrażeniem semickim, obrazowym.
Zarówno u Żydów, jak i u Jezusa Chrystusa oraz u pierwszych
chrześcijan oznacza ono zwykle odpuszczenie wszystkich
grzechów (por. Ps 31,1.5; 84,3; Prz 10,12; Łk 7,47; 1 P 4,8).
Autor nie podaje informacji, czyje grzechy będą odpuszczone
na skutek upomnienia i nawrócenia się grzesznika. Może się to
odnosić zarówno do tego, kto przyczynił się do nawrócenia, jak
i do nawróconego. Autor podkreśla znaczenie uczynku nawrócenia grzesznika. Troska o zbawienie bliźniego, która wynika
z autentycznej miłości Chrystusowej, przyczynia się do odpuszczenia wielu własnych przewinień39.

Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 139 n.
Por. tamże, s. 140 n; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 506; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, s. 546; J. Kozyra, List świętego Jakuba.
Wstęp…, s. 305.
38
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SUMMARY
Jacob affirms every man is a sinner. A temptation, which
source is in own desire/lust, leads to a sin. Lust/desire leads
to sin, and sin to death. The author presents different sins but
especially pays attention to sins of a language and entourage to
its control. He warns at the same time against disordered Osage
of language, which is a reason of many great damages in all areas of human’s life. Sins which are an expression of terrestrial
wisdom come from desire/lust. It is related to uncontrollable
need of wanting much more of goods. The author warns against
such behaviour and encourages to pray for a real wisdom, to
brother’s love and to panience in life experiences.
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KAPŁAN JAKO NADZWYCZAJNY SZAFARZ
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ŚWIETLE
PRZEPISÓW KODEKSU PRAWA
KANONICZNEGO Z 1917 ROKU
Priest as an extraordinary minister of the sacrament
of confirmation in the light of provisions of the code
of Canon Law of 1917
Dyskusje poprzednich wieków między kanonistami a teologami na temat szafarza sakramentu bierzmowania zostały zakończone 3 marca 1547 roku na uroczystej VII Sesji Soboru Trydenckiego. Ogłoszono następującą definicję: „Jeśliby ktoś mówił, że szafarzem zwyczajnym świętego bierzmowania nie jest
tylko biskup, lecz każdy kapłan, niech będzie wyklęty”1. Sobór
więc ostatecznie orzekł, że zwyczajnym szafarzem sakramentu
* Ks. Leszek Pachuta święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku w Janowie Lubelskim. Jest księdzem diecezji sandomierskiej. Na KUL w Lublinie zdał
licencjat z Prawa Kanonicznego. Od 1993 roku jest dyrektorem Wydawnictwa
Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Jest jednocześnie doktorantem na
Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, specjalizacja homiletyka.
1
Concilii Tridentini Diariorum, Pars prima, edidit Markle Sebastianus,
Friburgi Brisgoviae 1901, t. 1, s. 621; R. Dworecki, Szafarz sakramentu bierzmowania w Kościele Zachodnim, Lublin 1960, s. 63.
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bierzmowania jest tylko biskup. Tym samym jednak nie wykluczył, że nadzwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania
może być kapłan. Przez to orzeczenie Sobór przekreślił dyskusje w tej sprawie i wytyczył szlak dla dalszego ustawodawstwa
kościelnego w sprawie szafarza sakramentu bierzmowania2.
W okresie po Soborze Trydenckim kształtuje się termin prawny
na określenie prezbitera jako nadzwyczajnego szafarza bierzmowania. Po Soborze Trydenckim, który wymierzony był przeciw
heretykom – aby nie utwierdzać ich w błędzie, że każdy kapłan
jest zwyczajnym szafarzem bierzmowania – Stolica Apostolska
odbiera przywilej bierzmowania udzielony niektórym opatom
jeszcze przed rokiem 15473.
Na przestrzeni wieków od Soboru Trydenckiego do wydania
Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 roku nastąpiła ewolucja
w zarządzeniach i normach prawnych wydanych przez Stolicę Apostolską, dotyczących kapłana jako szafarza sakramentu
bierzmowania. Podobnie jak warunki życia podlegają ustawicznym zmianom, tak i normy prawne kierujące tym życiem
i regulujące je, muszą w konsekwencji ulegać zmianom.
Tak było zwłaszcza na skutek licznych odkryć geograficznych. Specjalnymi względami Stolicy Apostolskiej cieszyły
się tereny misyjne. Z XVI, XVII i XVIII wieku istnieje szereg
dokumentów, w których Stolica Apostolska w wyjątkowych
okolicznościach pozwalała bierzmować kapłanom – zwłaszcza
na terenie Ameryki Północnej i Południowej4.
Od XVIII wieku Stolica Apostolska przy udzielaniu władzy
bierzmowania kapłanom kieruje się już nie tylko racjami duszPor. J. Rybczyk, Proboszcz jako minister nadzwyczajny sakramentu
bierzmowania, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 38 (1957) nr 3-4, s. 108.
3
R. Dworecki, dz. cyt., s. 85.
4
Por. tamże, s. 85.
2
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pasterskimi (ogromne tereny misyjne i mała liczba biskupów),
ale chce wyróżnić pewne miejsca. Tak było z gwardianami grobu Chrystusa w Jerozolimie5.
Przez udzielenie przywileju bierzmowania Stolica Apostolska chciała też wyróżnić kapłanów niebędących biskupami,
a piastujących różne godności kościelne. W ten sposób otrzymali władzę bierzmowania opaci z Kampedui, Monte Cassino,
Cave, Einsiedeln, Mons Virginis6.
Od drugiej połowy XVIII wieku Stolica Apostolska już nie
upoważnia pojedynczych kapłanów do udzielania bierzmowania, ale przyznaje biskupom, wikariuszom generalnym i wikariuszom apostolskim władzę subdelegowania kapłanów do
bierzmowania7.
Określenie prawne oznaczające kapłana udzielającego bierzmowania jako szafarza nadzwyczajnego tego sakramentu –
minister extraordinarius – na stałe zostało wprowadzone przez
papieża Benedykta XIV w instrukcji „Eo quamvis tempore”
z roku 1745 i w liście z 1748 roku „Ex tuis precibus” oraz przez
instrukcję Świętej Kongregacji Rozkrzewienia Wiary z roku
17748. To określenie weszło również do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku.
W kan. 782 § 2 KPK9 rozróżnia dwa źródła, z których wypływa władza kapłana jako szafarza nadzwyczajnego sakraPor. T. Szwagrzyk, Szafarz nadzwyczajny sakramentu bierzmowania,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 11 (1958) nr 2, s. 143.
6
Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 86.
7
Por. I. Grabowski, Bierzmowanie w ustawodawstwie kościelnym,
„Ateneum Kapłańskie” 40 (1948) s. 453-455.
8
Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 86.
9
W niniejszym artykule na określenie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku używa się określenia: „Kodeks Prawa Kanonicznego” lub
„KPK”, bez podania daty promulgowania.
5
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mentu bierzmowania. Te źródła to: prawo powszechne oraz
specjalny indult Stolicy Apostolskiej.
1. Kapłan jako nadzwyczajny szafarz sakramentu
bierzmowania z mocy prawa powszechnego
Z mocy prawa powszechnego władzę udzielania sakramentu
bierzmowania posiadają kardynałowie niemający sakry biskupiej, opaci i prałaci udzielni oraz wikariusze i prefekci apostolscy (kan. 782 § 3)10.
Opaci i prałaci udzielni na własnym terytorium mają władzę na równi z biskupami, lecz nie mają sakry biskupiej.
Prałatury i opactwa mają własne, udzielne terytorium wraz
z kościołami, duchowieństwem i wiernymi, wyłączone
z otaczających je diecezji11. Przepisy kodeksowe odnoszą się
do opactw i prałatur udzielnych, składających się najmniej
z trzech parafii; inne mają statuty wydane dla nich osobno
(kan. 319)12.
Wikariaty i prefektury apostolskie są tworzone w krajach
misyjnych. Stanowią one pewien etap w rozwoju organizacji
kościelnej na danym terytorium. Zakończeniem tego rozwoju
jest ustanowienie zwyczajnej hierarchii kościelnej z diecezjami
i metropoliami. Na czele wikariatów i prefektur apostolskich
stoją wikariusze i prefekci apostolscy. Na swym terytorium
mają oni taką samą władzę i takie same prawa, jakie przysłuPor. Kan. 782 § 2: „Extraordinarius minister ert presbyter, cui vel
in re communi vel peculiari Sedi Apostolicae indulto ea facultas concessa
sit”.
11
Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, t. I, Opole 1957, s. 496n.
12
Por. tamże, s. 497.
10
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gują biskupom rezydencjonalnym, chyba że Stolica Apostolska
ograniczyła te prawa13. Są oni ordynariuszami miejscowymi
z władzą zwyczajną, lecz zastępczą. Ponadto otrzymują obszerne władze delegowane14.
Kardynałowie na mocy przywileju wynikającego z kan. 239
§ 1 nr 23 mogą udzielać sakramentu bierzmowania wszędzie,
ponieważ prawo kanoniczne nie ogranicza tej ich władzy terytorialnie. Ponadto kardynałowie mają uprawienie bierzmowania bez ograniczeń co do osób. Mogą więc bierzmować bez
ograniczeń co do osób i co do miejsca. Winni jednak zatroszczyć się o to, aby imiona i nazwiska wybierzmowanych przez
nich wiernych zostały zapisane w specjalnej księdze bierzmowanych, zgodnie z kan. 798. Chociaż Kodeks wprost nie mówi
o tym, należy jednak przypuszczać, że władza bierzmowania
wykonywana przez kardynała jest ważna jednie w czasie piastowania przez niego godności kardynalskiej, tak jak użycie tej
władzy przez wikariusza i prefekta apostolskiego oraz prałata
i opata udzielnego jest ważne jedynie w czasie sprawowania
przez nich urzędów. Z chwilą więc utraty godności kardynalskiej traci on władzę bierzmowania, oczywiście jeśli nie jest
biskupem15.
Natomiast opaci i prałaci udzielni oraz wikariusze i prefekci apostolscy w myśl kan. 782 § 3 mają prawo bierzmować tylko na terenach podległych ich jurysdykcji. Ich władza bierzmowania jest ograniczona również czasem trwania
ich urzędów. Mogą oni ważnie bierzmować tylko w czasie
sprawowania swych urzędów. Ponadto opat udzielny, o ile
wymaga tego przepis papieski lub konstytucja zakonna, aby
13
14
15

Por. kan. 294 § 1.
Por. F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 487-489.
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 113.
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mógł bierzmować, musi wcześniej otrzymać benedykcję;
przyjąć zaś ją może z rąk biskupa dowolnie wybranego16.
Chociaż KPK wprost nie wymienia prowikariuszy i proprefektów apostolskich jako szafarzy nadzwyczajnych sakramentu bierzmowania, to opinie kanonistów na ten temat są podzielone. Matthaeus Conte a Coronata17 uważa, że prowikariusze
i proprefekci apostolscy nie mogą bierzmować18. Prawdopodobnie obawia się, aby nie stosować w tym przypadku poszerzającej interpretacji prawa.
Innego zdania są Herbertus Jone19 i Eduardus Regatillo20.
Powołując się oni na kan. 310 § 2. W myśl tego kanonu prowikariusze i proprefekci apostolscy mają wszystkie, takie same
uprawnienia zwyczajne i delegowane, jakie są przyznane wikariuszom i prefektom apostolskim. Natomiast uprawnienie do
bierzmowania jest uprawnieniem delegowanym. To pozwala
zaliczyć również prowikariuszy i proprefektów apostolskich
do nadzwyczajnych szafarzy sakramentu bierzmowania, którzy tę władzę mają na mocy samego prawa.
Władza zarządzania wikariatem lub prefekturą apostolską
przechodzi na prowikariusza lub proprefekta apostolskiego,
gdy zabraknie wikariusza lub prefekta apostolskiego21 albo gdy
sprawowanie urzędu przez nich lub nawet listowne porozumiePor. Bączkowicz, dz. cyt., s. 498.
Por. De sacramentis, vol. I, ed. 2, Taurini-Romae 1950, nr 166,
s. 124; M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania,
„Prawo Kanoniczne” 25 (1982) nr 3-4, s. 141.
18
Por. Commentarium in Codicem iuris canonici, vol. I, vol. II, Paderborn 1954, s. 49; Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 141.
19
Por. Ius sacramentarium, ed. 4, Santauder 1964, nr 83, s. 56; Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 141.
20
Por. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 141.
21
Por. Kan. 309 § 2.
16
17
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nie się z ich jednostkami administracyjnymi jest niemożliwe na
skutek uwięzienia, zesłania, wygnania lub też jakiejś innej ich
niezdatności (np. wskutek choroby umysłowej)22.
W takich samych okolicznościach władza sprawowania rządów w wikariacie lub prefekturze apostolskiej przechodzi na
kapłana wyznaczonego przez prowikariusza lub proprefekta
apostolskiego na ich następcę23 albo na kapłana najstarszego
nominacją na danym terytorium, o ile nie ma wyznaczonych
na to stanowisko prowikariusza lub proprefekta apostolskiego,
ani ich następców24. Według Dworeckiego również ci wyżej
wymienieni kapłani otrzymują władzę bierzmowania na czas
sprawowania rządów w wikariacie lub prefekturze apostolskiej25.
KPK udziela kapłanom władzy bierzmowania jako nadzwyczajnym szafarzom na mocy prawa powszechnego ze
względu na zajmowane przez nich stanowisko lub piastowaną
godność. I tak kardynałowie posiadają władzę bierzmowania
ze względu na piastowaną godność. Natomiast opaci i prałaci
udzielni, wikariusze i prefekci apostolscy oraz ci kapłani, których wylicza kan. 309 w § 1, 3 i 4, a więc ci, na których przechodzi władza zarządzania wikariatem lub prefekturą apostolską w wypadku gdy zabraknie wikariusza lub prefekta apostolskiego albo gdy wykonywanie ich jurysdykcji jest niemożliwe,
otrzymują władzę bierzmowania ze względu na zajmowane
stanowisko ordynariusza miejsca. Kapłani ci są ordynariuszami miejsca na mocy kan. 198. Kodeks udziela tym kapłanom
władzy bierzmowania ze względu na dobro duchowe wier22
23
24
25

Por. Bączkowicz, dz. cyt., s. 564.
Por. kan. 309 § 3.
Por. kan. 309 § 4.
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 114.
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nych. Stąd kapłani, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami sakramentu bierzmowania na mocy prawa powszechnego, mają
obowiązek udzielania tego sakramentu poddanym ich jurysdykcji, jeśli ci proszą ich o to słusznie i rozumnie. Tak samo
jak biskupi, kapłani ci mają udzielać bierzmowania zwłaszcza podczas wizytacji terenów26. Obowiązek bierzmowania
jest dość ścisłe sprecyzowany. Zarówno biskupi jak i kapłani
posiadający uprawnienie do bierzmowania mają zabiegać o to,
aby przynajmniej raz na pięć lat ten sakrament był sprawowany na terytorium podległym ich jurysdykcji. Jest to również
w myśl kanonu 785. Żaden szafarz sakramentu bierzmowania
nie jest obowiązany udzielać go proszącym nierozumnie lub
bez słusznej przyczyny, np. jeśli prosi ktoś nieprzygotowany
bądź też poza czasem wyznaczonym przez szafarza27.
Prawo dość rygorystycznie stosuje nacisk na obowiązek szafarzy zobowiązanych do udzielania sakramentu bierzmowania.
Gdyby któryś z szafarzy zaniedbał swego obowiązku względem poddanych rozumnie i słusznie o to proszących, metropolita winien o tym donieść Stolicy Apostolskiej28. Obowiązki
te dotyczą tak biskupów jak i kapłanów, z wyjątkiem kardynałów nieposiadających sakry biskupiej. Kardynałowie posiadają
władzę bierzmowania ze względu na swoją godność i ma ona
charakter przywileju, którego zadaniem jest podkreślić godność kardynalską; dlatego też nie można ich podciągnąć pod
ogólne normy prawne traktujące o obowiązku szafarza, gdyż
z przywileju mogą korzystać w sposób dowolny29. Jeśli można
mówić o obowiązku kardynałów odnoszącym się do bierzmoPor. kan. 785.
Por. B. Wyrobisz, Minister bierzmowania w świetle prawa kanonicznego, „Gazeta Kościelna” 34 (1927) s. 375.
28
Por. kan. 785 § 4.
29
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 115.
26
27
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wania, to będzie on raczej wypływał z miłości do wiernych
niż miałby być obowiązkiem w ścisłym tego słowa znaczeniu,
wypływającym ze sprawiedliwości30.
Przed KPK Stolica Apostolska nigdy nie udzielała władzy
bierzmowania kapłanom wymienionym w kan. 782 § 3 w sposób tak ogólny i w tak szerokim zakresie. Chociaż niektórzy
kapłani, wymienieni w tym kanonie, udzielali sakramentu
bierzmowania jeszcze przed promulgacją KPK w 1917 roku,
czynili to albo na mocy indultu Stolicy Apostolskiej, albo na
podstawie udzielonych uprawnień, odnawianych co pewien
czas31. Zasada ta, po raz pierwszy wyrażona w formie takiej
ogólnej dyspozycji, została zamieszczona w Kodeksie zarówno
pod wpływem praktyki, jaka istniała w Kościołach wschodnich
jak i doktryny głoszonej przez teologów i kanonistów.
Nadzwyczajni szafarze sakramentu bierzmowania nie mogą
delegować swej władzy do sprawowania tego sakramentu32. Jak
w Kościele zachodnim kapłani są nadzwyczajnymi szafarzami
sakramentu bierzmowania, tak w Kościele obrządku wschodniego są oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Dzieje
się tak na skutek tradycji istniejącej w Kościele tamtego rytu,
jak również na mocy niepisanego przywileju ze strony Stolicy
Apostolskiej, która wiedząc o tej tradycji, z zasady nie sprzeciwiała się temu33. W niektórych krajach jednak, na przestrzeni
wieków, papieże odbierali kapłanom obrządku wschodniego
władzę udzielania bierzmowania. Wtedy sakrament był sprawowany przez nich nieważnie, gdy był on udzielany zarówno
wiernym obrządku wschodniego jak i wiernym Kościoła za30
31
32
33

Por. tamże, s. 115.
Por. tamże, s. 113.
Por. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 141.
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 132.
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chodniego34. Kapłani rytu wschodniego udzielają bierzmowania dzieciom swojego obrządku łącznie ze chrztem. Przepisy
kodeksowe zabraniają im udzielać bierzmowania łącznie ze
chrztem dzieciom obrządku łacińskiego35. Zakaz ten prawodawca umieścił w Kodeksie mając na względzie zasadę zakazującą mieszania rytów36. Kanon 782 § 5, zabraniając kapłanom obrządku wschodniego bierzmowania wiernych obrządku
łacińskiego, używa sformułowania „nefas est”, co znaczy: nie
godzi się. Z takiego sformułowania wynika, że chociaż nie
wolno takiemu kapłanowi bierzmować wiernych innego rytu,
to jednak bierzmowanie udzielone przez niego mimo zakazu
będzie ważne, ale niegodziwe, zaś szafarz dopuszcza się grzechu37.
2. Kapłan jako szafarz nadzwyczajny
sakramentu bierzmowania na podstawie indultu
Stolicy Apostolskiej
W myśl kan. 782 § 2 drugim źródłem dającym kapłanowi
władzę udzielania bierzmowania jest indult Stolicy Apostolskiej. Indultów Stolica Apostolska udzielała w poszczególnych
przypadkach i na prośbę. Otrzymanie takiego upoważnienia
nie było rzeczą prostą. Udzielano go w ostateczności i w dodatku po bardzo dokładnym oraz wnikliwym rozpatrzeniu prośby.
Dopiero w 1946 roku Święta Kongregacja Sakramentów wydała dekret „Spiritus Sancti munera”, na mocy którego kapłani
34
35
36
37

Por. tamże, s. 117.
Por. kan. 782 § 5.
Por. Wyrobisz, dz. cyt., s. 374.
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 123-124; por. Wyrobisz, dz. cyt., s. 374n.
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pracujący w duszpasterstwie otrzymali szerokie uprawnienia
do bierzmowania38.
W pierwszych wiekach Kościół nie udzielał kapłanom
pozwoleń do bierzmowania na mocy indultów; wyjątkiem było
pozwolenie udzielone przez Grzegorza Wielkiego kapłanom
na Sardynii w roku 59339. W późniejszych wiekach władzy tej
udzielali częściej papieże: Mikołaj IV, Jan XXII, Urban V, Eugeniusz IV, Leon X, Hadrian VI - Braciom Mniejszym; Grzegorz XIII, Benedykt XIII, Klemens X - niektórym misjonarzom
z zakonu jezuitów oraz Benedykt XIV - gwardianom Grobu
Chrystusa w Ziemi Świętej40. Papież Leon XIII dnia 18 kwietnia 1897 roku pismem „Trans oceanum” upoważnił biskupów
Ameryki Łacińskiej, aby w ciągu 30 lat mogli delegować prezbiterów do udzielania sakramentu bierzmowania41. Papież
Pius X dnia 1 stycznia 1910 roku te uprawnienia włączył do
tak zwanych „Facultates decennales Episcoporum Americae
Latinae” i przyznał je również biskupom Filipin42.
Przed KPK kapłan mógł być nadzwyczajnym szafarzem
sakramentu bierzmowania tylko na mocy indultu udzielonego
przez Stolicę Apostolską. Biorąc pod uwagę całą historię Kościoła, liczba udzielonych indultów była niewielka43. Po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 roku uzyskanie indultu było tym bardziej trudne, jako że na mocy nowych
przepisów przybyła nowa kategoria nadzwyczajnych szafarzy,
posiadających uprawnienie na mocy samego prawa.
Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946) 349-358.
Por. Wyrobisz, dz. cyt., s. 363.
40
Por. tamże, s. 363.
41
Por. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 142; por. „Acta Leonis”,
vol. I, s. 100-107.
42
Por. „Acta Apostolicae Sedis” 2 (1910), 217-219.
43
Por. Wyrobisz, dz. cyt., s. 363.
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Na przykład w 1924 roku biskup diecezji Namur w Belgii
zwrócił się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby pozwoliła
bierzmować w jego diecezji opatowi, gdyż on sam nie mógł
podołać temu obowiązkowi z powodu ogromnej liczby wiernych. Diecezja Namur składała się z dwóch prowincji i liczyła
ponad pół miliona wiernych. Stolica Apostolska oświadczyła,
że motywacja ta nie jest wystarczająca44. Również odmowną odpowiedź otrzymał biskup diecezji Elna we Francji, gdy
prosił o pozwolenie do bierzmowania dla opata. Swoją prośbę
biskup uzasadniał długotrwałą chorobą45. Stolica Apostolska
udzielała indultów głównie misjonarzom i administratorom
diecezji w miejscach, gdzie albo wcale nie było biskupa, albo
wizytacja biskupia rzadko się odbywała z powodu wielkich
obszarów, złych warunków klimatycznych czy też trudności
komunikacyjnych.
Analizując przepisy dotyczące nadzwyczajnych szafarzy sakramentu bierzmowania na mocy prawa powszechnego można
stwierdzić, że władza ta została im dana ze względu na zajmowane wysokie stanowisko w hierarchii jurysdykcyjnej lub ze
względu na piastowaną godność. Inaczej jest z kapłanami obdarzonymi indultem. Kodeks nie wymaga od nich piastowania
jakichś godności kościelnych. Jednak papieże w różnych orzeczeniach zalecali, aby kapłani mający otrzymać indult uprawniający do bierzmowania posiadali jakąś godność kościelną
lub na przykład piastowali urząd dziekana. Zwłaszcza papież
Pius XI był przeciwny delegowaniu zwykłych prezbiterów do
C. Zerba, Instructio pro sacerdote confirmationem ex Sedis Apostolicae delegatione administrante, „Apollinaris” 8 (1935), s. 44; por. Dworecki,
dz. cyt., s. 117.
45
Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1935) s. 11n.; por. C. Zerba,
Instructio pro sacerdote..., dz. cyt., 8 (1935) s. 44; por. Dworecki, dz. cyt.,
s. 117.
44
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udzielania bierzmowania w tych miejscowościach, w których
sami mieszkają46.
Kapłan obrządku łacińskiego, który otrzymuje władzę
bierzmowania na mocy indultu w myśl kanonu 782 § 4, może
ważnie bierzmować jedynie wiernych swojego rytu. Kanon
ten przewiduje możliwość ważnego udzielania bierzmowania
również wiernym obrządku wschodniego, ale musi to być zaznaczone w indulcie. Gdyby więc kapłan obrządku łacińskiego
na mocy indultu upoważniającego do udzielania bierzmowania wiernym tylko swego rytu, bierzmował wiernych obrządku
wschodniego, sakrament ten na mocy kan. 782 § 4 byłby udzielony nieważnie.
Władza kapłana obdarzonego indultem jest też ograniczona
terytorialnie. Indult, na mocy którego kapłan udziela bierzmowania, wyznacza terytorium, na którym ten sakrament ważnie
sprawuje47. Dlatego bierzmowanie udzielone poza granicami
wyznaczonymi przez indult jest nieważne. Ważnie natomiast
bierzmują uprawnieni szafarze w granicach wyznaczonych im
przez indult, również wiernych obcych – a więc spoza terenu
wyznaczonego przez indult) – o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ich ordynariusza48.
Kapłan, który bierzmowałby obcych wiernych, wiedząc
o wyraźnym zakazie ich ordynariusza, w myśl prawa karnego49
ipso facto zostaje pozbawiony władzy bierzmowania, o ile nie

„Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, collegit, digesit
nostisque ornavit Xavierus Ochoa in Universitate Lateranensi Professor”,
vol. I, „Leges annis 1917-1941 editae”, Romae 1966, nr 560, kol. 641; por.
Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 142.
47
Por. Dworecki, dz. cyt., s. 120.
48
Por. tamże, s. 120.
49
Por. kan. 2365.
46
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zaistniała jakakolwiek przyczyna zmniejszająca poczytalność50.
Jest to kara latae sententiae. Aby zaciągnąć taką karę, a w tym
przypadku aby utracić upoważnienie do bierzmowania, trzeba
takiego nadużycia przyznanych uprawnień, które byłoby czynem całkowicie wolnym i wykonanym z pełnym rozeznaniem
umysłu, gdyż w myśl kan. 2229 § 2 jakiekolwiek zmniejszenie
poczytalności, czy to ze strony umysłu, czy woli, uwalnia od
kar latae sententiae51.
SUMMARY
The power of a priest with an indult also has territorial limits. The indult under which a priest administers confirmation
mentions a territory in which he can validly administer this
sacrament. Therefore, a confirmation conferred outside the territory mentioned in the indult is invalid. On the other hand, authorized ministers confirm validly within the limits mentioned
in the indult, also the faithful who are not their subjects – that
is, from outside the area mentioned in the indult – unless there
is an express prohibition by their own ordinary.

J. Chelodi, Ius Poenale et ordo procedendi, Tridentini 1925, s. 125;
por. Dworecki, dz. cyt., s. 121.
51
Por. kan. 2229 § 1.
50
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WARUNKI I ŚRODKI REALIZACJI
NOWEJ EWANGELIZACJI
The Conditions and Means of Introducing
the New Evangelization
Nowa ewangelizacja przede wszystkim oznacza postawę
chrześcijanina – jest aktem zaufania do Chrystusa, który czyni
nowymi wszystkie rzeczy. Jest też aktem odwagi i entuzjazmu,
aby zmieniać oblicze ziemi. Jest wreszcie radosnym świadectwem chrześcijan, że Ewangelia jest zawsze aktualna, lecz trzeba ją głosić z nowym zapałem i gorliwością, nowymi metodami i środkami, z uwzględnieniem nowych obszarów ludzkiego
życia1.
* Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek SAC – pallotyn i wykładowca UKSW (kierownik katedry hagiografii), w Instytucie Teologii
Apostolstwa (wicedyrektor) oraz w WSD w Ołtarzewie. Od 1981 r. pracuje
w Zarządzie Prowincjalnym Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla
w Warszawie jako wyższy przełożony. Od 1996 r. jest konsultorem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2008 członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego w Polsce.
1
Adhortacja Pawła VI, Evangelii nuntiandi i szereg przemówień Jana
Pawła II na temat nowej ewangelizacji przyczyniły się do nowych publikacji teologicznych. Nie brakuje ich również w języku polskim. Oto niektóre
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Dzieło nowej ewangelizacji jest dziełem wzniosłym i bardzo ważnym w odnowie współczesnego świata. Jest ono dziełem całego Kościoła. Prowadzenie tego dzieła odnowy świata
jest obowiązkiem wszystkich jego stanów: biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, stosownie do możliwości poszczególnych członków Kościoła. Skoro
wszystkie stany Kościoła są odpowiedzialne za prowadzenie
dzieła odnowy poprzez nową ewangelizację, rodzi się słuszne
pytanie o warunki, od spełnienia których uzależnione jest osiągnięcie celu, jakim jest odnowa świata, oraz środki, potrzebne
do skutecznego wypełnienia tego zadania2.

z nich: J. Salij, Ewangelizacja: uwagi elementarne, Znak 10 (1992), s. 4-16;
Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, red. L. Balter, S. Dusza,
F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1993; Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993; A. Lewek,
Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I, Katowice 1995;
K. Pawlina, Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1995; W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki
czasu, Lublin 2001, s. 15-38; J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji
dla duszpasterstwa młodzieży, Lublin 2001; W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, Kraków 1992; K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji.
Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002; tenże, Maryjny wymiar
nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Salvatoris Mater 5 (2003),
s. 278-298; Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei.
Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Ząbki 2010; Ewangelizacja
odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011.
2
Por. W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu,
dz. cyt., s. 237-246.
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Warunki realizacji nowej ewangelizacji
Jan Paweł II podczas licznych spotkań z biskupami mówił, że nowa ewangelizacja przyniesie oczekiwane owoce pod
warunkiem, że pasterze Kościoła dadzą świadectwo miłości
i chrześcijańskiej jedności, będą świadkami wiary, miłości i nadziei, szczególnie w stosunku do młodych3. Świadectwo życia
chrześcijańskiego, zwłaszcza osobista świętość, winno poprzedzać przepowiadanie słowa głoszonego (por. Veritatis splendor 107). Pasterze powinni sami doświadczyć w swym życiu
rzeczywistej przemiany w wyniku osobistego spotkania się
z Jezusem Chrystusem, zdobyć się na szczególnego rodzaju
wysiłek oczyszczenia i uświęcenia, posiąść miłość bez granic
do Boga i do ludzi, a także zdobyć umiejętność dzielenia się
tym doświadczeniem z innymi ludźmi4.
Ojciec Święty przypomniał, że owocność nowej ewangelizacji zależy od tego, czy biskupi są ludźmi głębokiej wiary, nadziei, żarliwej miłości i niezłomnej wierności Chrystusowi oraz
prawdzie przez Niego objawionej, a także jedności z następcą
św. Piotra bez „nauczania paralelnego”5. Jedność pasterzy ma
być fundamentem dzieła nowej ewangelizacji. Staje się ona
Por. Jan Paweł II, Sekularyzacja i ewangelizacja w dzisiejszej Europie, Osservatore Romano [dalej: OR] 6(1985), nr 10-12, s. 15; tenże, Nowa
ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12,
s. 31; tenże, Nowa ewangelizacja musi owocować świętością, OR 14(1993),
nr 8-9, s. 24; tenże, Trzy priorytety aktywnej nadziei, OR 7(1986), nr 7, s. 9.
4
Por. tenże, Każdy Kościół lokalny czerpie swoje życie z Kościoła powszechnego, OR 14(1993), nr 3, s. 22; tenże, Kierunki działalności ewangelizacyjnej Kościoła, OR 14(1993), nr 8-9, s. 17; tenże, Nowa ewangelizacja
musi owocować świętością, OR 14(1993), nr 8-9, s. 24.
5
Por. tenże, Macie być krytycznym sumieniem moralnym społeczeństwa,
OR 6(1985), nr 1, s. 18-19; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka,
kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12, s. 24-25.
3
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wzorem i widzialną przyczyną jedności kościelnej6. Warunkiem, jaki biskupi powinni spełnić w dziele nowej ewangelizacji, jest prowadzenie jej w sposób zdecydowany, przekazanie
Dobrej Nowiny za pomocą takich metod i wyrażanie prawd
objawionych w takim języku i w takiej formie, aby ich przepowiadanie było czytelne, zrozumiałe dla każdego7. Powinni
też oni powiązać przepowiadanie z troską o promocję ludzką,
czyli o wyniesienie, o rozwój i wyzwolenie ze zła tych, których
ewangelizują8. Ponadto, owocność tego dzieła zależy od troski
biskupów o formację prezbiterów, osób konsekrowanych oraz
wiernych świeckich i od tego, na ile gotowi będą do współpracy z nimi oraz wyzwolą w nich zaangażowanie się w realizację
nowej ewangelizacji9.
Odnośnie do prezbiterów, Jan Paweł II uzależnił owocowanie ich uczestnictwa w dziele nowej ewangelizacji przede
wszystkim od tego, czy podejmą się tego zadania z wielką
gorliwością i czy będą dobrze przygotowani do realizacji
tego dzieła, tak od strony duchowej, jak i doktrynalnej oraz
pastoralnej10. Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na
konieczność poznawania przez nich Dobrej Nowiny i przekazywania w sposób integralny doktryny wiary Kościoła,
Por, tenże, Jak Jezus, Dobry Pasterz, który umiłował do końca, OR
8(1987), nr 6, s. 30; tenże, Wierni Duchowi, Słowu, Kościołowi i człowiekowi,
OR 7(1986), nr 7, s. 11.
7
Por. Przemówienie Ojca Świętego Jan Pawła II do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), OR 4(1983), nr 4, s. 29; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12, s. 24-25.
8
Por. tenże, Misja biskupów w Indiach, OR 7(1986), nr 1, s. 18-19.
9
Por. tenże, Rozwój Kościoła zależy nie tylko od warunków historycznych
i politycznych, OR 8(1987), nr 9-10, s. 7.
10
Por. tenże, Misja biskupów w Indiach, OR 7(1986), nr 1, s. 19; tenże, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, OR 13(1992), nr 12,
s. 10-12.
6
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z towarzyszącą temu troską o to, by ich przepowiadanie jaśniało czystością doktrynalną i moralną11. Cele stawiane
przed nową ewangelizacją będą osiągnięte wówczas, gdy
prezbiterzy będą głosili Osobę Chrystusa12. Nowa ewangelizacja stawia także przed nimi powinność dawania konsekwentnego świadectwa miłości do Chrystusa Zbawiciela
i zachowania jedności z biskupami, których są współpracownikami, i z innymi kapłanami13.
Warunkiem owocności dzieła nowej ewangelizacji jest również osiągnięcie wzrostu liczby prezbiterów, o co powinni stale
troszczyć się wszyscy prezbiterzy, a także przyjęcie przez nich
nowej postawy i wypracowanie nowego stylu działania oraz
podjęcie nowego wysiłku i opracowanie nowego programu
działania w ramach tego dzieła, tak by zachowana była przez
nich nauka Jana Pawła II na jej temat14.
Ponadto, ważnym warunkiem do spełnienia przez prezbiterów jest tworzenie przez nich – na wzór pierwotnego Kościoła trwającego w nauce Apostołów – autentycznych wspólnot
chrześcijańskich, poprzez które przeobrażany byłby według
zasad ewangelicznych cały doczesny porządek i osiągnięte
inne cele nowej ewangelizacji15.
Por. tenże, Tożsamość i odpowiedzialność, OR 4(1983), nr 4, s. 15;
tenże, Sekularyzacja i ewangelizacja w dzisiejszej Europie, OR 6(1985), nr
10-12, s. 16.
12
Por. tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12, s. 24-25.
13
Por. tamże, s. 30-31; tenże, Nowa ewangelizacja owocem miłości, OR
14(1993), nr 4, s. 16.
14
Tenże, Nowa ewangelizacja owocem miłości, OR 14(1993), nr 4, s. 17;
tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR
13(1992), nr 12, s. 25.
15
Por. tenże, W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy, OR
12(1991), nr 7, s. 24; A. Pietrzak, Eklezjalne wspólnoty podstawowe w Ame11
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Jan Paweł postawił wiele warunków osobom konsekrowanym, by owocność dzieła nowej ewangelizacji była jak największa. Zasadniczym warunkiem, jaki powinni wypełnić, jest
to, by zawsze byli w komunii z Jezusem Chrystusem i między
sobą, czyli by swym życiem osobistym i wspólnotowym odzwierciedlali życie pierwotnego Kościoła, w którym panował
duch głębokiej miłości chrześcijańskiej16. Osoby konsekrowane powinny pamiętać o tym, że ponieważ życie wewnętrzne jest duszą apostolstwa, dlatego konieczne jest to, by ustawicznie poznawały one poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa
i spotykały się z Nim – osobiście i wspólnotowo – na modlitwie i w sakramentach świętych, jak również, by upodabniały się do Niego na drodze życia w posłuszeństwie, ubóstwie
i czystości17.
Świadectwo życia konsekrowanego będzie owocne w dziele nowej ewangelizacji, gdy osoby konsekrowane nie naruszą
specyfiki życia konsekrowanego, a instytut, do którego przynależą, będzie strzegł własnego charyzmatu, tak by uszanowana była wola założyciela. Ponadto, braterska miłość wewnątrz
wspólnot życia konsekrowanego winna być przeżywana autentycznie. Ojciec Święty wskazał, że osoby konsekrowane winny
być dla świata przejrzystymi znakami ofiarowania wszystkiego
Bogu.
ryce Łacińskiej modelem nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, dz. cyt., s. 88-93; M. Pelino Domingues, Parafia jako miejsce ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja, kolekcja
„Communio”, t. 8, dz. cyt., s. 305-312.
16
Por. Jan Paweł II, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, OR 4(1983), nr 9, s. 20; J. Górski, Nowa wiosna Ewangelii. Z zagadnień misyjnych, Kraków 1993.
17
Por. Jan Paweł II, Życie wewnętrzne duszą apostolstwa, OR 6(1985),
nr 2, s. 13; tenże, Wasze powołanie, OR 8(1987), nr 2, s. 11.
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Osoby konsekrowane powinny być żywymi obrazami ubóstwa Chrystusa, a ponadto ich postawa, życie według rad ewangelicznych powinny wypływać z wewnętrznego oddania się
Zbawicielowi18. Z tym wiąże się troska, aby ludzie ubodzy odczuwali ich braterską solidarność z nimi; osamotnieni i opuszczeni ich bliskość; pozbawieni głosu, by przekonali się, że ktoś
chce ich wysłuchać; by wszyscy ludzie, dotknięci taką czy inną
biedą, rozpoznali w nich znak obecności i miłości Chrystusa19.
Taki program życia wymaga od osób konsekrowanych
zaangażowania się i nieustającej wierności łasce powołania
i profesji zakonnej, a także stale podejmowanej odnowy duchowej, polegającej na dążeniu do jak najdoskonalszego naśladowania Jezusa Chrystusa. Również osoby konsekrowane
powinny stale pogłębiać swoją wiarą i troszczyć się o rozwój
i wzrost liczby powołań do życia konsekrowanego. Na koniec
trzeba za Janem Pawłem II dodać, że jako głosiciele nauki
Jezusa Chrystusa powinny one przepowiadać ją słowem pełnym życia i temu zajęciu poświęcić cały swój czas i wszystkie swoje siły20.
Do świeckich ewangelizatorów Jan Paweł II powiedział, że
owocność nowej ewangelizacji zależeć będzie od tego, czy
będą oni dawali wyraźne świadectwo życia chrześcijańskiePor. tenże, Biada nam, gdybyśmy nie umieli ukazywać Ewangelii światu, OR 8(1987), nr 6, s. 22-23.
19
Por. tenże, Wasza obecność jest jak światło i sól, OR 9(1988), nr 5,
s. 23; Ł.M. Neves, Życie zakonne widzialnym znakiem miłości Jezusa do ludzi, w: Apostolskie posłannictwo zakonów (Powołanie człowieka, t. 8), red.
L. Balter, Poznań 1987, s. 239-246.
20
Por. Jan Paweł II, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję,
OR 13(1992), nr 12, s. 10; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12, s. 25, 30; tenże, Biada nam, gdybyśmy nie umieli ukazywać Ewangelii światu, OR 8(1987), nr 6, s. 22-23.
18
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go, czy potrafią świadczyć o prawdzie chrześcijańskiej bez jej
spłycenia, czy będą świadkami sprawiedliwości i miłości oraz
czy będą stawać się na wzór Apostołów świadkami Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania, jak również zbawczej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego21.
W urzeczywistnianiu nowej ewangelizacji konieczne jest to,
by świeccy chrześcijanie pragnęli świętości życia i zdobycia jej
w stopniu heroicznym22. Świeccy ewangelizatorzy powinni także znać głos Mistrza, Jezusa Chrystusa, i dochowywać wierności Jego nauce, przekazując Dobrą Nowinę w sposób pełny, bez
zacierania jej ostrości i siły, tak by jej nie zubożyć i nie zafałszować. Orędzie Chrystusowe winni nieść wszystkim ludziom
z pragnieniem, by stało się ono także dla innych życiem, a w dialogu apostolskim winni zajmować stanowisko zgodne ze swoją
wiarą i bez utraty świadomości swej tożsamości chrześcijańskiej.
Ich szczególnym przymiotem winno być umiłowanie prawdy
Chrystusowej i miłość do bliźnich23. Świeccy chrześcijanie winni przezwyciężać w sobie obojętność i zniechęcenie, uczyć się
mądrze i odpowiedzialnie korzystać z naturalnych dóbr i darów
Bożych oraz pokonywać przeszkody i trudności piętrzące się na
drodze głoszenia Dobrej Nowiny24.
Por. tenże, Program ewangelicznej odnowy świata, ludzi i struktur, OR
4(1983), nr 5-6, s. 9; tenże, Dzieło ewangelizacji wymaga udziału wszystkich,
OR 7(1986), nr 2, s. 9.
22
Por. tenże, Spotkanie z nowożytnymi kulturami i inkulturacja, OR
8(1987), nr 1, s. 13; tenże, Ewangelizacja kultur, OR 13(1992), nr 1, s. 60.
23
Por. tenże, Ewangelizacja, OR 6(1985), nr 3, s. 24; tenże, Pole działania jest ogromne, OR 6(1985), nr nadzw, II, s. 34-35; tenże, O dostrzegalną
obecność w społeczeństwie i kulturze, OR 7(1986), nr 4, s. 27.
24
Por. tenże, Niech każdy będzie misjonarzem Chrystusowego pokoju
i pojednania, OR 8(1987), nr 3, s. 27; tenże, W przededniu pięćsetlecia ewangelizacji, OR 8(1987), nr 6, s. 14.
21
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Owocność ewangelizowania wiernych świeckich zależy
również od tego, czy będą oni współpracowali w tym dziele
z hierarchią Kościoła i z innymi świeckimi, jak również, na ile
będą przygotowani do realizowania tego zadania przez swych
pasterzy i osobiste pogłębianie swej znajomości prawdy objawionej oraz odnowienie w sobie zapału apostolskiego, przez
zawierzenie na nowo Jezusowi Chrystusowi, a także przez
otwarcie się na głos i działanie mieszkającego w sercach ludzi
wierzących Ducha Świętego25.
Warunkiem owocności nowej ewangelizacji świeckich
ewangelizatorów, jest ich przekonanie, że w Jezusie Chrystusie, Wcielonym Synu Bożym, Odkupicielu człowieka, zostało
ofiarowane ludziom zbawienie, które jest Bożym darem, łaską
Miłosierdzia Bożego26. Świeccy chrześcijanie powinni głosić
tę prawdę przede wszystkim w swych rodzinach i dążyć do poznania wartości ewangelicznych przez inne rodziny, aby przez
rodziny nowa ewangelizacja objęła swym zasięgiem cały świat.
Ważna jest ewangelizacja rodzin przez rodziny. Rodzice chrześcijańscy powinni podjąć się obrony godności osoby ludzkiej i prawa do życia, w czym winni ich wspierać np.
wychowawcy, pracownicy służby zdrowia i sprawujący władzę państwową27. Warunkiem owocności dzieła nowej ewanPor. tenże, Synod i nowa ewangelizacja Europy, OR 8(1987), nr 7, s. 21;
tenże, Miłość do ubogich nie jest ideologią, OR 11(1990), nr 6, s. 19; tenże,
Pole działania jest ogromne, OR 6(1985), nr nadzw, II, s. 34-35; tenże, Nowa
ewangelizacja. [Salto, 9 V 1988], OR 9(1988), nr 5, s. 20; tenże, Kościół patrzy na Maryję z nadzieją, OR 13(1992), nr 2, s. 31.
26
Por tenże, Dzięki wam zbawcza nowina Krzyża rozprzestrzeniła się aż
po krańce ziemi, OR 5(1984), nr 9, s. 23.
27
Por. tenże, Matka pełna czułości, OR 13(1992), nr 12, s. 20; tenże, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Międzynarodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego w Huelvie, OR 14(1993), nr 1, s. 10; tenże, Ewan25
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gelizacji jest także to, by wierni świeccy włączali się chętnie
w dzieło katechizacji, szczególnie tam, gdzie brakuje księży
i zakonników, oraz by czuwali nad dochowaniem wierności
prawdzie przez środki społecznego przekazu i by wykorzystywali je do ewangelizacji, a ponadto angażowali się w życie
polityczne, w dzieło utrwalania pokoju w świecie, by przyczyniali się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, jak również do promocji osoby ludzkiej28.
Również przed młodzieżą Jan Paweł II stawiał warunki, aby
prowadzone przez nich dzieła nowej ewangelizacji były skuteczne. Pierwszym z nich jest przyjęcie przez ludzi młodych
wezwania do wzięcia udziału w dziele nowej ewangelizacji
i przygotowanie się do jego wypełnienia, z czym wiąże się konieczność odrodzenia się duchowego młodych ewangelizatorów oraz ich osobiste spotkanie się z Jezusem Chrystusem29.
Zaangażowanie się młodzieży w dziele nowej ewangelizacji
wymaga od niej wiary, wielkoduszności i odwagi, jak również
żarliwego zapału i świadectwa radości paschalnej. Kościół winien umożliwić jej poznanie Ewangelii i ułatwić rozpoznanie
pola apostolstwa30.
gelizacja rodziny przez rodzinę, OR 14(1993), nr 8-9, s. 29; tenże, Zadania
świeckich w porządku doczesnym, OR 15(1994), nr 8, s. 36.
28
Por. tenże, Rozpoczęta przed 500 laty ewangelizacja trwa nadal, OR
11(1990), nr 6, s. 8; tenże, Wierność prawdzie w środkach społecznego przekazu, OR 14(1993), nr 3, s. 36-37; tenże, Ewangelizacja, OR 6(1985), nr 3,
s. 24; tenże, Zadania świeckich w porządku doczesnym, OR 15(1994), nr 8,
s. 36.
29
Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IX i X Światowy Dzień
Młodzieży, OR 15(1994), nr 2, s. 5.
30
Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na VII Światowy Dzień Młodzieży 1992, OR 13(1992), nr 2, s. 6-7; Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła
II na IX i X Światowy Dzień Młodzieży, OR 15(1994), nr 2, s. 5; Jan Paweł II,
Kościół młodych, OR 15((1994), nr 11, s. 37.
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Środki realizacji nowej ewangelizacji
Oprócz wskazania warunków, od spełnienia których zależy
osiągnięcie celów nowej ewangelizacji, należy jeszcze znaleźć
odpowiedź na pytanie o środki, dzięki którym te cele staną się
osiągalne. Jan Paweł II, przemawiając do pasterzy Kościoła,
w zasadzie nie wymienił szczegółowo środków za pomocą,
których mają oni to czynić, bowiem ich zastosowanie na pewno zależne jest od miejsca i okoliczności, w jakich to przepowiadanie się odbywa, i od tego, jakimi środkami w danym momencie dysponują. Konkretnie wskazał na homilię i katechezę, jako ważne środki ewangelizacji31. Wiązało się to z chęcią
uwrażliwienia biskupów na potrzebę dania zarówno prezbiterom, osobom konsekrowanym, jak i świeckim chrześcijanom,
współpracującym z następcami Apostołów, właściwej formacji
duchowej, doktrynalnej i pastoralnej.
Środkiem w dziele nowej ewangelizacji jest wszystko to,
co służy odnowie życia wewnętrznego całych wspólnot kościelnych i podjęciu zdecydowanego działania duszpasterskiego i ewangelizacyjnego, m.in. modlitwa, życie sakramentalne,
praktyka pokornej służby miłosierdzia na rzecz wszystkich
potrzebujących i urzeczywistnianie wśród wiernych ideału
świętości, przejawiającej się w świadectwie wiary i miłości.32
Do środków pomocnych w urzeczywistnianiu wezwania do
nowej ewangelizacji Jan Paweł II zaliczył ponadto zakładanie
organizacji katolickich, m.in. zainicjowanie Akcji Katolickiej,
Por. Jan Paweł II, Możemy ująć w ręce ster naszej historii, OR 4(1985),
nr 3, s. 21-22; tenże, Pasterz idzie przed trzodą, OR 6(1985), nr nadzw. I,
s. 18; tenże, „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”, OR 8(1987), nr 4, s. 17.
32
Por. tenże, Kościół wspólnotą ewangelizującą, OR 14(1993), nr 2,
s. 17-18; A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II,
t. I, s. 239-262.
31
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a także inkulturację, pracę na rzecz przeniknięcia kultury przez
Ewangelię33.
Papież podkreślił, że środkiem ewangelizacji winien być
dialog ekumeniczny, cierpliwy i szczery, prowadzony z poszanowaniem prawdy i w duchu miłości z wyraźnym ukierunkowaniem na spełnienie Chrystusowego pragnienia, aby
wszyscy ludzie, tym bardziej chrześcijanie, stanowili jedno,
„aby świat uwierzył” (por. J 17,21)34. Bardziej szczegółowo Jan
Paweł II scharakteryzował środki sposobne do urzeczywistnienia dzieła nowej ewangelizacji w przemówieniach wygłoszonych do prezbiterów, osób konsekrowanych i świeckich.
Odnośnie do prezbiterów Ojciec Święty, podobnie jak w swych
przemówieniach wygłoszonych do biskupów, wskazał na tworzenie grup apostolskich, prowadzenie dialogu ekumenicznego,
prowadzenie katechizacji i na katechezę oraz na kaznodziejstwo,
jako na ważne środki urzeczywistniania nowej ewangelizacji35.
Por. Jan Paweł II, Wobec nowych potrzeb ewangelizacyjnych, OR
6(1985), nr nadzw. II, s.25; tenże, Wyzwanie dla ewangelizacji Europy, 6(1985),
nr 10-12, s. 14-15; tenże, Dialog i ewangelizacja, OR 7(1986), nr 1, s. 14, 28;
tenże, Spotkanie z nowożytnymi kulturami i inkulturacja, OR 8(1987), nr 1,
s.13; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR
13(1992), nr 12, s. 28-29.
34
Por. tenże, Z nową odwagą podejmijmy dzieło głoszenia Ewangelii, OR
13(1992), nr 2, s.17-20.
35
Por. tenże, Kościół jest komunią, OR 10(1989), nr 4, s. 21; tenże,
Odwiedziny Kościoła na „Kontynencie nadziei”, OR 12(1991), nr 11,
s. 4; tenże, Pięćset lat ewangelizacji Angoli, OR 13(1992), nr 8-9, s. 33;
tenże, Zapłaciliście wysoką cenę za wierność Chrystusowi, OR 13(1992),
nr 11, s. 14; tenże, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję,
OR 13(1992), nr 12, s. 10-11; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR 13(1992), nr 12, s. 25; tenże, By szukać
skutecznych dróg reewangelizacji chrześcijańskiej Europy, OR 12(1991),
nr 5, s. 51.
33
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Mówił również o potrzebie wprzęgnięcia w to dzieło środków
społecznego przekazu36.
Za środek uznał papież również zaangażowanie na rzecz
obrony godności człowieka, a także prowadzenie duszpasterstwa specjalistycznego (np. wśród służby zdrowia) i życie
w prostocie i ubóstwie, wypracowanie w sobie postawy przystępności i uprzejmości, podjęcie pracy nad sobą, troskę
o obecność w swym życiu osobistej modlitwy i medytacji, jak
również stałe pogłębianie swego zrozumienia orędzia ewangelicznego przez systematyczną naukę37.
Gdy chodzi o osoby konsekrowane przynależące do wspólnot życia konsekrowanego Jan Paweł II potraktował osobiste
i wspólnotowe świadectwo, jakie dają, nie tylko jako sposób
ewangelizacji, lecz i jako środek, dzięki któremu sama ewangelizacja urzeczywistnia się, gdyż poprzez oddanie i zaślubiny
z Chrystusem w konsekracji zakonnej i w życiu wspólnotowym, stali się znakiem wskazującym na Boga, który jest Miłością, i na konieczność odpowiedzi całym swym życiem na dar,
jaki w Jezusie Chrystusie dany został ludziom38.
Ojciec Święty zwrócił również uwagę na udział osób konsekrowanych w pierwszej ewangelizacji i wyraził życzenie, by
36

Por. tenże, Pięćset lat ewangelizacji Angoli, OR 13(1992), nr 8-9,

s. 33.
Por. tenże, Tożsamość i odpowiedzialność, OR 4(1983), nr 4, s. 1516; tenże, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, OR 13(1992),
nr 12, s. 10-11.
38
Por. tenże, Życie wewnętrzne duszą apostolstwa, OR 6(1985), nr 2,
s. 13; tenże, Wasze powołanie, OR 8(1987), nr 2, s. 11; tenże, Biada nam,
gdybyśmy nie umieli ukazywać Ewangelii światu, OR 8(1987), nr 6, s. 22-23;
tenże, List do wszystkich osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych
oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego, OR 9(1988), nr 5, s. 4;
tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, OR
13(1992), nr 12, s. 30.
37
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ich wkład w nową ewangelizację był także znaczący, wymieniając przy tym środki tradycyjnie stosowane w służbie przepowiadania, jak np. katechezę39. Wymienił również jako środek urzeczywistnienia dzieła nowej ewangelizacji podejmowanie pracy
przez osoby konsekrowane w przedszkolach, oświacie i służbie
zdrowia, a także wykorzystanie środków społecznego przekazu40. Ojciec Święty położył również akcent na wagę prowadzenia przez zakony kontemplacyjne życia ukrytego, naśladowanie
przez ich członków pokory, ukrycia i nieustannego zjednoczenia z Bogiem, ducha modlitwy i ofiary.
Wiernym świeckim Jan Paweł II postawił wyraźny akcent,
że powinni oni, żyjąc i działając w świecie, przemieniać go,
stając się zaczynem nowej ludzkości i przyczyniając się do urzeczywistnienia się przemiany całego doczesnego porządku według zasad ewangelicznych. Mają to czynić za pomocą świadectwa, jakie dają, i poprzez głoszenie Dobrej Nowiny, tak, aby
Ewangelia przeniknęła całą kulturę41.
Środkiem do ewangelizacji wszystkich struktur społecznych,
politycznych i gospodarczych ma być ich świadectwo wiary
(wiara i jej wyznawanie oraz autentyczne życie chrześcijańPor. tenże, I wy macie swój udział w Ewangelii, OR 6(1985), nr 3,
s. 29; tenże, „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”, OR 8(1987), nr 4, s. 17; tenże, Biada nam, gdybyśmy nie umieli ukazywać Ewangelii światu, OR 8(1987),
nr 6, s. 23; tenże, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny [1987], OR
8(1987), nr 7, s. 3; tenże, Kształt nowej ewangelizacji, OR 9(1988), nr 7, s. 25;
tenże, W służbie przekazu Ewangelii dzisiejszemu światu, OR 13(1992), nr 6,
s. 48; tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska,
OR 13(1992), nr 12, s. 24-25.
40
Por. tenże, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, OR
13(1992), nr 12, s. 10; tenże, W służbie przekazu Ewangelii dzisiejszemu światu, OR 13(1992), nr 6, s. 48.
41
Por. tenże, Pole działania jest ogromne, OR 6(1985), nr nadzw. II,
s. 34-35.
39
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skie, wyrażające się w miłości do bliźnich, w trosce o dobro
wspólne, na wnoszeniu i umacnianiu pokoju i zaprowadzaniu
jedności)42. Środkiem do urzeczywistnienia nowej ewangelizacji, dostępnym świeckim chrześcijanom, jest również ewangelizacja kultury, katecheza, oraz organizowanie (katechumenat)
i prowadzenie nauki religii w szkole43.
Ważnym narzędziem ewangelizacji nazwał Jan Paweł II także cierpienie, poprzez które liczne rzesze świeckich mogą włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, a także modlitwę i pokutę44. Ojciec Święty wskazał również świeckim chrześcijanom
środki społecznego przekazu, jako narzędzie, którym powinni

Por. tenże, Jesteście tymi, którzy mają kształtować ludzi wolnych, OR
4(1983), nr 3, s. 27; tenże, Głoszenie Słowa i świadectwo życia, OR 4(1983),
nr 4, s. 23-24; tenże, Program ewangelicznej odnowy świata, ludzi i struktur, OR 4(1983), nr 5-6, s. 6; tenże, Świadectwo. [Rzym, 3 XI 1985], OR
6(1985), nr 10-12, s. 25; tenże, Niech każdy będzie misjonarzem Chrystusowego pokoju i pojednania, OR 8(1987), nr 3, s. 27; tenże, Nowa ewangelizacja.
[Salto, 9 V 1988], OR 9(1988), nr 5, s. 19; tenże, Jak drogę proponuje Kościół?, OR 11(1990), nr 1, s. 23; tenże, Kościół patrzy na Maryję z nadzieją,
OR 13(1992), nr 2, s. 31; tenże, Indywidualny i zespołowy udział świeckich
w apostolstwie, OR 5(1994), nr 8, s. 34-35.
43
Por. RMis 46, 97; Jan Paweł II, Zaproponujcie światu model cywilizacji chrześcijańskiej, OR 6(1985), nr 2, s. 14; tenże, O dostrzegalną obecność
w społeczeństwie i w kulturze, OR 7(1986), nr 4, s. 27; tenże, Jesteście tymi,
którzy mają kształtować ludzi wolnych, OR 4(1983), nr 3, s. 27; tenże, Głoszenie Słowa i świadectwo życia, OR 4(1983), nr 4, s. 23-24; tenże, Rozliczne
sposoby służenia Ewangelii, OR 4(1983), nr 9, s. 12; tenże, „Jakże uwierzą,
skoro nie usłyszeli?”, OR 5(1984), nr 11-12, s. 9; tenże, Katecheza - „słowo
wiary” pełne i całkowite, OR 6(1985), nr 1, s. 27; tenże, Ewangelizacja, OR
6(1985), nr 3, s. 24; tenże, By szukać skutecznych dróg reewangelizacji chrześcijańskiej Europy, OR 12(1991), nr 5, s. 51.
44
Por. tenże, Misyjna moc cierpienia, OR 5(1984), nr 6, s. 24; tenże,
W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy, OR 12(1991), nr 7, s. 25.
42
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posłużyć się w urzeczywistnianiu dzieła nowej ewangelizacji45.
Takim środkiem jest przynależność do świeckich stowarzyszeń
pobożnych, „towarzystw”, ruchów, jak również dochowywanie wierności tradycyjnym inicjatywom i przejawom pobożności ludowej, związane z obchodami świąt religijnych46.
Cennym środkiem urzeczywistnienia nowej ewangelizacji
są również działania zmierzające do formowania przez ojców
i matki swych rodzin według zasad ewangelicznych oraz ich
troska o rodziny w ogóle, wyrażająca się w przyczynianiu się
do rozkwitu w nich wartości ewangelicznych, tak by prawdziwie chrześcijańskie rodziny stawały się narzędziem nowej
ewangelizacji.46 Środkiem szczególnie pomocnym, także dla
świeckich chrześcijan w urzeczywistnianiu wezwania do nowej ewangelizacji, którym i oni powinni chętnie się posługiwać, jest nowy Katechizm Kościoła Katolickiego47.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na rolę sakramentu bierzmowania i Eucharystii, uzdalniające i wzywające do podjęcia nowej ewangelizacji. „Bierzmowanie – zdaniem papieża – daje
nam specjalną siłę, aby świadczyć i chwalić Boga całym naszym życiem (por. Rz 12,1); czyni nas wewnętrznie świadomymi naszej przynależności do Kościoła, «Ciała Chrystusa»,
którego wszyscy jesteśmy żywymi członkami, solidarni jedni
z drugimi (por. 1 Kor 12,12-25). Pozwalając się prowadzić
Por. tenże, Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła, OR 15(1994), nr 8, s.32-33.
46
Por. tenże, Matka pełna czułości, OR 13(1992), nr 12, s. 20; tenże,
Przed obchodami Międzynarodowego Roku Rodziny, OR 14(1993), nr 5-6,
s. 37; tenże, Ewangelizacja rodziny przez rodziny, OR 14(1993), nr 8-9,
s. 29; tenże, Indywidualny i zespołowy udział świeckich w apostolstwie, OR
5(1994), nr 8, s. 34-35.
47
Por. tenże, Nowy katechizm, OR 14(1993), nr 2, s. 5-6; tenże, Narzędzie
ewangelizacji, OR 14(1993), nr 2, s. 5-6.
45
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Duchowi Świętemu, każdy ochrzczony może wnieść własny
wkład w budowanie Kościoła dzięki charyzmatom, jakie On
daje, gdyż «każdemu objawia się Duch dla wspólnego dobra»
(1 Kor 12,7). Kiedy Duch Święty działa, wzbudza w sercu
swoje owoce, którymi są «miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga
5,22). Do tych spośród was, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu Bierzmowania kieruję serdeczne zaproszenie, abyście
przygotowali się do jego przyjęcia, prosząc o pomoc waszych
kapłanów. To szczególna chwila łaski, jaką Pan wam ofiaruje:
nie pozwólcie jej uciec!”48.
Aby wzrastać w życiu chrześcijańskim – kontynuował papież – konieczne jest karmienie się Ciałem i Krwią Chrystusa:
rzeczywiście, jesteśmy ochrzczeni i bierzmowani w odniesieniu do Eucharystii (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1322;
Sacramentum caritatis 17). „Źródło i szczyt” życia chrześcijańskiego, Eucharystia, jest „nieustanną Pięćdziesiątnicą”. Za
każdym razem, kiedy celebrujemy Mszę Świętą otrzymujemy
Ducha Świętego, który jednoczy nas głęboko z Chrystusem
i w Niego nas przemienia. Jeżeli, drodzy młodzi, często uczestniczycie w celebracji Eucharystii, jeżeli poświęcacie część
waszego czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, to ze
źródła miłości, jakim jest Eucharystia, udzieli się wam ta radosna determinacja, aby zadedykować życie w naśladowaniu
Ewangelii. W tym samym czasie doświadczycie, że tam, gdzie
nie docierają nasze siły dociera Duch Święty. Przemieniając
nas i napełniając swoją mocą czyni nas świadkami pełnymi
misyjnego zapału Chrystusa zmartwychwstałego49.
Por.http://www.vatican.va/holy_father/benedict_XVI/messages/youth/
documents/hf_ben-XVI_mes_20070720_yoth_pl.html
49
Tamże.
48
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Warto na zakończenie przytoczyć słowa Benedykta XVI,
które skierował do uczestników pierwszej sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (30 maja
2011): „Orędzie zbawcze Jezusa Chrystusa potrzebuje dziś
odnowionej mocy, aby przekonać współczesnego człowieka.
W związku z tym nowa ewangelizacja powinna zatroszczyć się
o znalezienie sposobów bardziej skutecznego głoszenia zbawienia, bez którego życie osobiste tkwi w swych sprzecznościach
i pozbawione jest tego, co istotne”50.
SUMMARY
To sum up the section it is worth quoting Benedict XVI’s
words which he said to the participants of the first plenary session of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization (30 May 2011): “The salvific message of Jesus Christ
today needs renewed power in order to persuade contemporary
man. In connection with this, the new evangelization should
take care in finding more effective way of proclaiming salvation without which personal life is embedded in contradictions
and is deprived of what is vital”.

Benedykt XVI, Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii. Przemówienie do uczestników pierwszej sesji plenarnej
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, OR, wyd. polskie,
nr 7(2011), s. 40.
50
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wiekiem duchowym oznacza bowiem być daleko od świata,
być blisko świata oznacza natomiast zanegowanie duchowości.
Czy istnieje zatem możliwość rozwoju duchowego ludzi światowych? Od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie określenie charakteru apostolatu wiernych świeckich.
1. Duchowość apostolska
Duchowość chrześcijańska jest jedna, gdyż jej źródłem jest
życie Jezusa Chrystusa. Mistyka natomiast to głębokie życie
człowieka w Jezusie Chrystusie, w którym uczestniczy on od
momentu chrztu świętego. Dzięki duchowości proces uświęcenia zmierza ku temu, by świętość Boga stała się świętością człowieka. Chrześcijanin, intensyfikując życie duchowe,
zmierza do coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem. Zgodnie
z zasadą, że łaska zakłada naturę i doskonali ją, chrześcijanin
powinien dbać o rozwój życia duchowego korzystając z pomocy środków uświęcenia (modlitwa i sakramenty), zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych. Duchowość chrześcijańska
jest więc najpierw doskonałością etyczną, czyli naturalną realizacją ascezy i spełnianiem praktyk pobożnościowych. Dopiero
konsekwencją świętości i rozwoju doświadczenia obecności
Boga jest doskonałość moralna oraz świadectwo wiary, czyli
działanie1.
Duchowość świeckiego należy odróżnić od duchowości,
jakie mogą uprawiać świeccy. Rada Papieska ds. Świeckich,
w dokumencie wydanym w 1979 roku, stwierdza, że „im więcej obowiązków pełni świecki w strukturach kościelnych, tym
pilniej zważać powinien na swe specyficzne powołanie świec1

S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, „Miejsca Święte” 15(1998), s. 2.
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kiego w prawdziwym świecie, aby uniknąć wszelkiej pokusy
klerykalizacji”2.
Duchowość wiernych świeckich domaga się zatem wyraźnego podkreślenia ich „charakteru świeckiego”, którego źródłem jest chrzest i bierzmowanie (por. KK 31). Dzięki nim
chrześcijanin uczestniczy we wspólnym kapłaństwie Ludu
Bożego. Apostolstwo świeckich posiada również swoistą
autonomię, której podstawę stanowi uczestnictwo w misji
Chrystusa i Jego Kościoła. Zadaniem świeckich jest uobecnianie Kościoła w świecie, w którym powinni realizować
i przedłużać miłość, jaką Chrystus i Kościół żywią dla świata.
Formalną wartością, jaką świeccy w swym powołaniu mają
wyrazić, jest miłość Chrystusa i Kościoła do świata, miłość,
która zbawia i przebóstwia go przez używanie i przemianę
jego dóbr.
Pierwszym środkiem wypełniania tej misji apostolskiej jest,
według św. Wincentego Pallottiego, modlitwa, „która pozwala
u Dawcy wszelkiego dobra uzyskać potrzebne łaski mające na
względzie zbawienie innych”3. Dlatego w normalnym rytmie
życia trzeba dawać Bogu czas, który trzeba wygospodarować
pomimo zapracowania i nawału różnych spraw.
A. T. Queiruga zwraca uwagę na znaczenie w dojrzewaniu
chrześcijanina „czasu”, który jest częścią składową skończonej
świadomości. Twierdzi on, że świadomość ta istnieje o tyle,
o ile się staje, o ile człowiek jest w stanie wziąć ją w posiadanie, w miarę jak się do niej dochodzi. Człowiek staje się
człowiekiem w trakcie powolnego i prawdziwego dojrzewania
J. Manzanares, Świeccy i życie liturgiczne, w: Laikat w Kościele katolickim, Warszawa 1992, s. 112.
3
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, s. 209.
2
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jego historii. Gdyby został on stworzony nagle, umieszczony
bez tej historii w dorosłej świadomości, byłby dla siebie samego prawdziwą zjawą. Ojcowie Kościoła (zwłaszcza Ireneusz
z Lyonu) wyczuwali to intuicyjnie, podkreślając konieczność
dojrzewania pedagogii. Każdy człowiek doświadcza tego, kiedy w jakimś przebłysku dostrzega prawdziwe powstanie skończonej świadomości: człowiek, który zjawiłby się nagle, jako
istota od razu myśląca, prawdziwa i szczęśliwa, byłby chimerą,
absurdem, kwadratowym kołem4.
Człowiek potrzebuje czasu, aby tworzyć swoją historię, ale
jednocześnie musi przeciwstawić się błahostkom, głupotom,
truciznom, kompromisom i rezygnacji, obrzędom próżności,
szantażom wygody, aby znaleźć czas dla Boga, czas na „wzniesienie serca”, na „proste spojrzenie ku niebu”. Prawdziwy czas
dla Boga obejmuje wszystko to, co zostaje wydarte marnotrawstwu, rozrzutności, gadulstwu, niewoli aktywności, hałasowi
muzyki i telewizji, targowisku próżności, bałwochwalstwu,
i obejmuje to, co zostaje poświęcone Jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Modlitwa jest więc czasem dla Jezusa, przylgnięciem do Niego całym sercem pełnym miłości5. W. Stinissen podkreśla, że Boga trudniej usłyszeć wśród wrzawy niż
w ciszy i w milczeniu. Twierdzi on, że zazwyczaj „jesteśmy
w stanie spotkać Boga na ulicy tylko wówczas, kiedy najpierw
szukaliśmy Go przez dłuższy czas w milczeniu. Jednym z najbardziej namacalnych następstw grzechu jest to, że człowiek
stał się obcy własnemu wnętrzu i dlatego ucieka od milczenia, by nie spotkać w nim siebie. Tylko wtedy, gdy człowiek
A. T. Queiruga, Bóg jako Anty-zło, w: Zło w świecie, Poznań 1992,
s. 168-169.
5
S. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, „Miejsca
Święte” 16(1998), s. 5.
4
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na nowo zmieni się w samym sobie, może wyjść na spotkanie
zgiełkowi świata i tak go przemienić”6.
Św. Wincenty Pallotti podkreślał, że modlitwa jest „potężnym środkiem, który mocen jest zapewnić dziełom apostolskim
skuteczny rozwój; jest również środkiem łatwym i powszechnym, ponieważ miłosierdzie Boże nie wyklucza z niej nikogo,
przeciwnie, wszystkim poleca się modlić (por. Łk 18,1) z pokorą ducha, skruchą oraz pragnieniem serca i wszyscy mogą
to w łatwy sposób czynić”7. Modlitwa stanowi zatem proces,
dzięki któremu człowiek doświadcza najwyższych prawd wiary, że Bóg jest Ojcem, że Jezus jest Zbawcą, że Duch Święty,
zamieszkujący w człowieku, uświęca go. Jednocześnie poprzez
proces rozwoju modlitewnego człowiek odkrywa zarówno
wspaniałość bycia dzieckiem Boga, jak i wyzwala zdolność do
zachwytu Bogiem. Wszyscy ludzie są powołani do doświadczenia obecności Chrystusa w sobie samych – doświadczenia
miłości. Dzięki niemu ludzie potrafią wcielać miłość w życie
codzienne i stawać się bardziej kochającymi8.
Chrześcijanin, do wypełnienia swojego powołania, potrzebuje mocy Słowa i przestrzeni moralnej, czyli nieustannego doskonalenia się w kształtowaniu powołania do życia w
miłości, która jest duszą apostolskiej działalności. „Trwanie
w słowie Boga” (J 8,31) i „trwanie w miłości” (J 15,9), to dla
św. Jana Ewangelisty rzeczywistości zamienne. To one właśnie
warunkują ,,trwanie Boga w człowieku i człowieka w Bogu”
(1 J 3,24), czyli intymną wspólnotę życia i miłości z Ojcem.
Tak więc miłość, która przenika każdą modlitwę i jest jej
W. Stinissen, W drodze do transfiguracji, w: Życie duchowe. Modlitwa
w codzienności 39(2004), s. 82.
7
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 209.
8
S. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, art. cyt., s. 5.
6
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warunkiem i kresem9, nadaje dialogowi modlitewnemu wymiar czysto wewnętrzny, dopełniający się w sferze Bożego
synostwa i wspólnoty życia z Bogiem (1P 1,23). Modlitwa
jest w tym aspekcie dopełnieniem i przedłużeniem skuteczności Bożego słowa: „wszystko, co Bóg stworzył, zostaje
poświęcone przez słowa Boże i przez modlitwę” (1Tm 4,3-5).
Bosko-ludzki dialog, urzeczywistniający się dzięki słowu,
które Bóg, jako zarodek nowego życia dał swojemu ludowi,
pojawia się w perspektywie przypowieści o siewcy. Wyraża
się ona najpierw w usłyszeniu i zrozumieniu Bożego słowa (Mt 13,19; Łk 8,11), następnie w jego przyjęciu i zaakceptowaniu (Mt 13,20; Łk 8,13), i wreszcie w wypełnieniu
i owocowaniu tegoż słowa (Mt 13,23; Łk 8,15). Skrótowo poszczególne etapy tego dialogu można wyrazić następująco:
usłyszeć (zwracać uwagę na treści przekazywane), przyjąć
(dać wewnętrzny posłuch i zaakceptować usłyszaną prawdę),
wypełnić (urzeczywistnić wezwanie zawarte w Bożym słowie)10. Słowo nieustannie wzywa pośród różnorodnych sytuacji, a w przypadku świeckich wzywa zarówno na falach historii, jak i osoby11. W powołanie modlitewne człowieka wpisana jest bowiem gotowość na przyjęcie Słowa i oddanie się
Słowu, gdyż Bóg daje się „cały tylko temu, kto oddaje Jemu
P. Beauchamp, Modlitwa, w: Słownik Teologii Biblijnej, Poznań-Warszawa 1973, s. 501.
10
H. Muszyński, Biblijne korzenie modlitwy, „Ateneum Kapłańskie”
100(1983), s. 344.
11
G. Giurisato, A. Monticone, Być świeckim, Kraków 1993, s. 170. Celnie
określa modlitwę w tym kontekście Michel Quoist, który twierdzi, że „modlić
się - to stopniowo wprowadzić w siebie wolę Bożą zamiast swojej woli, to
pozwalać, żeby napełniała Cię miłość Boża, zamiast miłości siebie, to przez
Ciebie, przeprowadzić wśród ludzi plan Ojca i Jego wszechpotężną miłość”.
M. Quoist, Modlitwa i czyn, Warszawa 1973, s. 364.
9

70

APOSTOLAT ŚWIECKICH DZISIAJ: DUCHOWOŚĆ CZY DZIAŁANIE?

wszystko”12. Ze strony człowieka modlitwa wymaga pełnego
zaangażowania wszystkich jego władz i zdolności, a równocześnie jest szukaniem Boga, radosnym posłuszeństwem wobec Niego i „wydobywaniem na powierzchnię, ewangelicznego charakteru (własnego) człowieczeństwa”13.
„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim” (I J 4,16). Miłość jest źródłem apostolskiej świętości (KK 41), dlatego Bóg rozsiewa swą miłość w sercach
wiernych przez Ducha Świętego (por. Rz 5,5). Miłość jest
więc pierwszym i najbardziej potrzebnym darem do dawania
świadectwa wiary. Dzięki niej chrześcijanin kocha Boga nade
wszystko, a bliźniego ze względu na Boga. Miłość, jak dobre
nasienie, może wzrastać w duszy i wydawać owoce wówczas,
gdy wierny chętnie słucha słowa Bożego i czynem wypełnia
wolę Bożą z pomocą Jego łaski, uczestniczy często w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii i w świętych czynnościach
oraz ustawicznie praktykuje modlitwę, samozaparcie i ochoczą
posługę braterską. Miłość bowiem, jako węzeł doskonałości
i wypełnienie Prawa (por. Kol 3,14; Rz 13,10), kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i prowadzi do celu. Stąd
miłość, zarówno do Boga, jak i do bliźniego, jest znamieniem
prawdziwego ucznia Chrystusa (KK 42). Z miłości ewangelicznej wynikają też podstawowe zasady działań apostolskich,
których celem będzie budowanie Kościoła w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym: 1) nie czekać na bliźniego, ale bardziej zbliżyć się do niego i zawsze być otwartym; 2) w spotkaniu z bliźnim okazać najwyższy szacunek dla jego sumienia (to
A. M. Besnard, Myśli o modlitwie, Paryż 1972, s. 28.
Tamże, s. 127. Modlitwa traktowana jako wyraz posłuszeństwa woli
Bożej jest ściśle związana z wewnętrznym zmaganiem i walką duchową. Mikołaj z Flüe twierdził, że na modlitwę idzie się, jak na wojnę. Zob. W. Nigg,
O wielkich świętych inaczej, Poznań 1980, s. 19-62.
12
13
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więcej niż tylko tolerancja); 3) nie wydawać żadnych zakazów
i żadnych ocen w stosunku do bliźniego; 4) świadectwo życia
wiarą żywą jest zawsze ważniejsze niż mowa, niż wypowiadane słowa i deklaracje14.
2. Modlitwa apostolska
„Ilekroć udajemy się na modlitwę, idziemy na spotkanie
z Bogiem, który na nas czeka”15, ale także na spotkanie z ludźmi, zwłaszcza z braćmi „innych” wyznań. Ważność apostolstwa
modlitwy o jedność chrześcijan podkreślał święty Wincenty
Pallotti, dla którego modlitwa była najważniejszą aktywnością
na drodze do realizacji jednej owczarni, zapowiedzianej przez
Chrystusa. Dlatego wszyscy chrześcijanie powinni modlić się
o ten dar i innych do tej modlitwy zachęcać16. Maurice Villain, w bibliografii pioniera ruchu ekumenicznego we Francji ks.
Pawła Ireneusza Couturiera, zapisał, że na ołtarzu przy którym
sprawował on Eucharystię znajdowało się mnóstwo karteczek
z imionami i nazwiskami ludzi z różnych krajów. Tych ludzi
ks. Couturier obejmował swoją modlitwą w memento pro vivis.
Identyfikował się wtedy z całym światem: „W tych momentach, mówił, jestem tłumem”17. Modlitwa apostolska sprawia
więc, że chrześcijanin nie tylko pełniej wchodzi w tajemnicę

14
15

F. Greiner, Laik: jego obowiązki i prawa, „Communio” 7(1987)3, s. 47.
J. Loew, Modlitwa w szkole wielkich przyjaciół Boga, Warszawa 1977,

s. 14.
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 214.
17
B. Nadolski, Pastoralny walor Liturgii godzin, „Ateneum Kapłańskie”
100(1983), s. 375-376.
16
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Żywego Boga i trwa przed Jego obliczem18, ale także przez nią
urzeczywistnia się Kościół19.
Modlitwa Kościoła posiada wysoki walor apostolski, gdyż
staje się źródłem apostolskiej płodności20. Potwierdzają to
Dzieje Apostolskie. Gdy Apostołowie byli zaniepokojeni zaniedbywaniem posługi słowa na rzecz innych spraw, to postanowili zadania te powierzyć innym, a ,,my sami oddamy się
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa” (Dz 6,4). Stanowisko
to wiąże nierozdzielnie duszpasterstwo i apostolstwo z modlitwą. Modlitwa ta sprawiała namacalne owoce. „Ściągała” samego Ducha Świętego na zgromadzonych (Dz 4,31)21.
Modlitwa powinna być na miarę wielkości powołania każdego człowieka. Chrześcijanin, żyjący w świecie, potrzebuje
Słowa, a tym samym potrzebuje modlitwy. Modlitwa, rozważana w aspekcie słowa Bożego, jest dialogiem. Takie rozumienie modlitwy potwierdzają zarówno bezpośrednie konwersacje, jakie Bóg prowadzi z człowiekiem (Rdz 18,16-33; Wj
33,9; 34,29.34; Lb 7,89; Sdz 6,38), jak również fakt, że wszystkie bez wyjątku modlitwy, przekazane zarówno w Starym jak
i w Nowym Testamencie, stanowią odpowiedź na słowo lub
działanie Boga (wśród biblijnych modlitw można wymienić
następujące: Pwt 6,4-5; 29,13-15; 1 Sm 2,1-10; 2 Sm 7,18-29;
1 Krl 8,22-61; 2 Krl 19, 15-19; 1 Krn 17,16-27; 2 Krn 20,6-12;
Neh 1,5-11; Tb 8,4-5; Jdt 9,2-14; 2 Mch 1,24-28; Iz 37,16-20;
Dz 4,24-56; 7,59-60; Rz 1,8-10; Flp 1,311). Dialogu tego nie
można jednak redukować do wymiaru wyłącznie słownego.
Każde działanie Boże ma bowiem swoje źródło w woli Boga
18
19
20
21

J. Loew, Modlitwa w szkole wielkich przyjaciół Boga, dz. cyt., s. 11-22.
Por. Wprowadzenie ogólne do Liturgii godzin, 8-9.
Wprowadzenie ogólne do Liturgii godzin, 18.
B. Nadolski, Pastoralny walor Liturgii godzin, art. cyt., s. 375-376.
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i Jego miłości względem człowieka, stąd również odpowiedź
człowieka musi objąć całą sferę jego dążeń i pragnień, a przede
wszystkim miłość22.
3. Działanie – świadectwo życia
Apostolstwo świeckich obejmuje zasięgiem wszystkich
ludzi, zwłaszcza osoby należące do danego środowiska, bez
względu na ich stosunek do religii, na ich narodowość, rasę,
pozycję społeczną (DA 14). Apostolstwo to kieruje się jednak
w sposób szczególny ku tym, którzy z różnych względów nie są
objęci normalnym duszpasterstwem Kościoła, albo do których
duchowni nie są w stanie dotrzeć (KK 35). Istnieją środowiska
szczególnie dostępne dla świeckich, jak rodzina, miejsce pracy
i odpoczynku, w których chrześcijanie spotykają się na co dzień
ze sobą i z innymi ludźmi. Nie brakuje nigdy w tych środowiskach osób potrzebujących pomocy: zrażonych do „oficjalnego” Kościoła i do religii, mających przeróżne nieprzezwyciężalne trudności, szukających bratniej duszy i pomocnej ręki.
Tymi ludźmi mogą być nawet rodzice, dzieci, współmałżonek,
koledzy, towarzysze pracy, sąsiedzi, osoby samotne, chore,
w podeszłym wieku. Troska o nich, przychodzenie im z pomocą duchową lub materialną, albo też organizowanie dla nich
odpowiedniej pomocy, konkretnie zaś troska o jedność i miłość w rodzinie, o dochowanie wierności i o nierozerwalność
małżeństwa, o chrześcijańskie wychowanie dzieci, o dzieci
osierocone, porzucone, zaniedbane, zwłaszcza z rodzin patologicznych, o poszanowanie praw rodziny w społeczeństwie,
o uczciwość i rzetelność w pracy, o zrozumienie wzajemne
22

H. Muszyński, Biblijne korzenie modlitwy, art. cyt., s. 344.
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i o harmonijne współżycie między ludźmi – to wszystko stanowi przedmiot apostolstwa wiernych świeckich23. Apostolstwo
świeckich wiąże się bowiem z realizacją wszelkiego możliwego dobra (DA 13), łącznie z urzeczywistnianiem braterstwa
między ludźmi oraz najogólniej pojętej miłości i sprawiedliwości (DM 19). Szczególnym celem apostolstwa jest jednak
przekazywanie ludziom Ewangelii (DA 31).
Świadkami Ewangelii mogą być ludzie, którzy przeżyli autentyczne nawrócenie, wymagające przemiany24. Wierni
świeccy, którzy zaniedbują świadectwo życia, stają się nieauŚwieccy, odmiennie niż zakonnicy i kapłani, są de facto zatroskani o wiele spraw, od najbardziej wzniosłych do najbardziej światowych,
a ich miłość i pobożność musi w pierwszym rzędzie udzielać się najbliższym
członkom rodziny. Ponadto, ich misja skierowana jest na sprawy tego świata.
Istotnym problemem tutaj jest, czy w takim działaniu mogą oni kochać Boga
bezpośrednio? Oczywiście, że w prostych modlitwach mogą przystąpić do
Boga wprost i bezpośrednio. Jednakże nasuwa się pytanie: czy kochając swojego współmałżonka, dzieci i inne osoby, mają bezpośredni przystęp do Boga?
K. Rahner i K. Truhlar twierdzą, że chrześcijańska miłość innych osób nie jest
jedynie przygotowaniem, wynikiem, owocem i przedsmakiem miłości Bożej,
lecz sama w sobie jest aktem tej miłości. Miłość, jaką chrześcijanin ma dla
innych, choć jej materialnym przedmiotem jest bliźni, ma za swój formalny
przedmiot samego Boga, ponieważ została uniesiona łaską nadprzyrodzoną
i może się dokonywać jedynie na poziomie („przedmiot formalny”) łaski
nadprzyrodzonej. P.C. Phan, Możliwość duchowości świeckich, art. cyt.,
s. 78-79.
24
S. Urbański twierdzi, że świeccy „jak najbardziej mogą być kierownikami duchowymi. Ale muszą zdobyć odpowiednią wiedzę teologiczną, której
oprócz pobożności i własnego doświadczenia wymaga się od kierownika duchowego – nie może ślepy prowadzić ślepego. Kierownictwo duchowe jest
szczególnie potrzebne ludziom, którzy żyją głębokim życiem duchowym
(mistycznym), ale często z braku wiedzy na ten temat nie rozpoznają stanów
swojego wnętrza, np. stanu ciemnej nocy ducha”. S. Urbański, Słaby „silny”
człowiek, art. cyt., s. 2.
23
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tentyczni, a głoszone przez nich słowo Boże nie przygotowuje
i nie pomaga w poniesieniu ofiar, które związane są z nawróceniem. Brak postawy świadectwa w apostolskiej działalności
staje się przyczyną niepokoju u wiernych co do intencji i celów
podejmowanych przez Kościół działań pastoralnych. Zdaniem
świeckich apostołów jest zamienić pragnienie świętości w
działanie25.
Podkreślić również trzeba zależność między intensywnością świadectwa słowa i świadectwa życia, które powinny
znajdować się w służbie nawrócenia, którego początkiem jest
przyjęcie Ewangelii Chrystusowej, a jego celem jest włączenia
się ucznia Chrystusa we wspólnotę Kościoła. W procesie nawrócenia dużą rolę odgrywa apostolstwo indywidualne, którego istotą jest spotkanie i rozmowa z konkretnym człowiekiem26.
S. Urbański podkreśla, że jest to „bardzo istotne, bo często słyszy się
głosy: jak można dzisiaj mówić o życiu duchowym, gdy mamy tylu biednych, gdy panuje głód, zatrucie środowiska, niesprawiedliwość społeczna?...
Właśnie trzeba mówić o życiu duchowym! Chrześcijanin musi polegać na
sile innej, niż czysto ludzka. Przeżywane w życiu duchowym doświadczenie
obecności Boga nie polega już dłużej na własnym «ego», lecz na «sile» potężniejszej niż własna. Sam Chrystus zapewnił, że beze Mnie nic uczynić nie
możecie (por. J 15,5). Wówczas chrześcijanin jest osobą najbardziej czynną.
Żyjąc w wielkiej łączności z Bogiem, która przemienia całą jego osobowość,
powiększa swoje zdolności do bardziej ludzkiego działania. Dlatego nie chce
żyć na peryferiach życia, ale pragnie być zaabsorbowany autentyczną ludzką
egzystencją”. S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, art. cyt., s. 3.
26
G. Miller, podkreślając znaczenie dialogu duszpasterskiego, podaje jako przykład rekolekcje parafialne. „Doskonałym tematem do rozważań
podczas parafialnych rekolekcji byłoby zastanowienie się, co nam chrześcijanom-katolikom, regularnie uczęszczającym do kościoła, mają do powiedzenia inni (nie uczęszczający do kościoła, niekatolicy, niechrześcijanie);
poganin chrześcijaninowi, laik teologowi, słaby możnemu, biedak bogatemu,
młodzież dorosłym, dzieci rodzicom. Jak się dobrze dzieje w parafii, w której widać troskę o wysłuchiwanie i prawdziwą zdolność do dialogu. Wynika
25
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Ten rys apostolstwa życia podkreślał święty Wincenty Pallotti.
Czując się przynaglony miłością do działania dla zbawienia
dusz, dostrzegał małość swojej miłości: „Boże mój i wszystko!
Wszyscy inni kochają Cię prawdziwie, dokonując z bezgraniczną doskonałością wielkich i dobrych czynów, ja zaś pod
wpływem złości bez miary, oprócz zbrodni i bezbożności nic
innego nie czynię”27.
Głębokie życie modlitwy nie usuwa zatem trudności, pojawiających się w życiu codziennym. Wynikają one między
innymi z tego, że w modlitwie zawiera się wymiar tajemnicy
zarówno w stosunku do człowieka, jak i Boga. Człowiek pozostaje dla siebie nadal „istotą nieznaną”, tym bardziej Bóg w
swojej nieskończoności jest „Istotą Nieznaną”. Nie oznacza to
jednak całkowitej bezradności w Jego rozpoznawaniu. Przykładem jest Mała Tereska, gdyż w jej życiu duchowym zmaganie
się z wewnętrznymi trudnościami szło w parze z pragnieniem
świętości i przyczyniało się do życiowego odkrycia „małej drogi” do świętości. Zarówno wyzwolenie z wewnętrznych trudności, jak i szukanie związku z Bogiem Niepojętym zrodziło u
niej „drogę dziecięctwa”, drogę najgłębszej modlitwy. Współczesnemu człowiekowi ta droga modlitwy może wydawać
się niemożliwa, a rady św. Teresy mało realne do spełnienia.
Modlitwa w pojęciu Świętej Karmelu wiąże się jednak najściślej z życiem chrześcijańskim. Nie jest w żadnym wypadku jakimś luksusem, na który mogą sobie pozwolić jedynie osoby
zakonne, zwłaszcza klauzurowe. Św. Teresa z największym
przekonaniem wykazuje, że modlitwa należy do istoty życia
z tego, że od nieustannego pouczania należy odstąpić”. G. Miller, Tolerancja
cnotą chrześcijańską, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, Kraków 1991, s. 132.
27
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 217.
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duchowego człowieka. Być chrześcijaninem to znaczy mieć
łaskę synostwa Bożego, być dzieckiem Boga, mieć prawdziwą
zdolność mówienia do Niego: „Ojcze”, która wynika z żywego
i osobistego związku z Nim28.
4. Uwagi końcowe
Wierni świeccy w pewnym sensie zajmują pozycję centralną w Kościele: stan zakonny modli się za laikat i ofiaruje
Bogu owoce jego pracy, natomiast hierarchia wychowuje go
do dojrzałej wiary i podtrzymuje go w niej29. „Laik” jest wybrany i dysponowany (posłany) do uświęcania chrześcijańskiej
egzystencji wewnątrz świata, z którym jest związany nie tylko
ze względu na to, że żyje „w świecie”, lecz też na mocy sakramentalnego uświęcenia przez chrzest i bierzmowanie. Ponadto
do wypełnienia tego zadania laik może otrzymać własny charyzmat od Ducha Świętego, który umożliwia mu chrześcijańskie
działanie w świecie. Każdy chrześcijanin ma swoje posłannictwo, a to oznacza, że jest posłany przez Chrystusa, by na
terenie własnej działalności wprowadzał w czyn przeżywaną
wiarę. Laik spełnia swoje zadania poddając się władzy Chrystusa, zachowując wolność i odpowiedzialność za swe czyny.
Nie potrzebuje natomiast do tego żadnych specjalnych „święceń”, ani mandatu Kościoła30.
K. Rahner twierdzi, że gdyby laicy w sposób doskonały wypełniali swe zadania w dziedzinie apostolstwa, przyznanej im
tylko na pozór „w ograniczony sposób”, to świat w przeciągu
28
29
30

S. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, art. cyt., s. 4.
H. Urs von Balthasar, Christlicher Stand, Einsiedeln 1979, s. 309n.
H. Urs von Balthasar, Kim jest laik?, „Communio” 7(1987)3, s. 38.

78

APOSTOLAT ŚWIECKICH DZISIAJ: DUCHOWOŚĆ CZY DZIAŁANIE?

pół wieku byłby chrześcijański31. Jest to jednak możliwe tylko z pomocą apostolstwa modlitewnego. Modlitwa bowiem,
gdy się rozwija, to jednocześnie ogarnia swą mocą całego
człowieka i całe jego życie (por. Łk 18,1). Z modlitwy rodzi
się też „kroczenie w obecności Boga”. Kiedy człowiek czyni modlitwą całe swoje życie, nie może jednocześnie odchodzić od „zwykłego życia”, codziennych zajęć. Obecność Boga
w doświadczeniu modlitewnym dociera również do wnętrza
człowieka, które dla niego samego jest tajemnicą32.
Powołaniem świeckiego chrześcijanina jest być akordowym pracownikiem świata (tâcheron du monde – J. Maritain). Świecki chrześcijanin nigdy nie opuszcza swojego miejsca
w świecie i na mocy Bożego powołania „ma zaszczytny obowiązek (praeclarum onus) przyczyniać się do tego, aby Boży
plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi” (KK 33).
To głównie przez powołanie i posłannictwo świeckich chrześcijaństwo staje się duszą ożywiającą świat: „Czym dusza jest
w ciele, tym niech będą w świecie chrześcijanie” (KK 38)33.
SUMMARY
The vocation of the lay Christian is to be piece-worker of the
world (tâcheron du monde – J. Maritain). A lay Christian never
abandons his/her place in the world and by God’s appointment
he/she has “the noble duty (praeclarum onus) of working to
K. Rahner, Schriften zur Theologie, Einsiedeln 1956, s. 363.
I. Werbiński, Obecność Boga w modlitwie, „Ateneum Kapłańskie”
126(1996), s. 40.
33
E. Weron, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, „Communio”
7(1987)3, s. 89-90.
31
32

79

KS. EDMUND ROBEK SAC

extend the divine plan of salvation to all men of each epoch and
in every land” (LG 33) . It is mostly by vocation and mission
of lay people that the Christianity becomes the animating soul
of the world: “Christians must be to the world what the soul is
to the body” (KK38).
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czaj bogatą wiedzę nazwalibyśmy dzisiaj multidyscyplinarną.
Jej dzieła traktują o religii, medycynie, muzyce, etyce i kosmologii. Jednak to jej mistyczne zdolności są dzisiaj coraz bardziej cenione przez myślicieli i osoby poszukujące doświadczeń duchowych. Jej udziałem były także liczne wizje duchowe, które pozostały nie tylko w wersji spisanej. Największe
wrażenie robią jednak jej miniatury, będące próbą obrazowego
odwzorowania duchowego doświadczenia. Na temat swoich
wizji zauważa: „Opowiadałam o tych rzeczach i opisywałam
je nie z odczucia serca mojego, albo jakiejś innej osoby, lecz
z uczestniczenia w tajemnych Misteriach Bożych, które stały
się moim udziałem z mocy niebios”.
Mowa jest o mistyczce, założycielce klasztoru i opatce Hildegardzie z Bingen. Na niektórych z jej mistycznych obrazów
przedstawia samą siebie jako wizjonerkę. Autoportret pochodzi z lewego dolnego rogu monumentalnej miniatury zamieszczonej w „Liber Divinorum Operum / De operatione Dei”, powstałej na przestrzeni dziesięciolecia pomiędzy rokiem 1163
a 1173/74. Gigantyczna tematyka tego monumentalnego dzieła
brzmi: Bóg i świat. Główne dzieło Boga: stworzenie. W nim
człowiek. A wszystko to zanurzone w tajemnicy Trójjedynego
Boga.
Bóg
Bóg jest w wizji Hildegardy Praprzyczyną i (tylko) w tym
sensie „Ojcem”. On ciągle rodzi – jak wyrazi to później najważniejszy przedstawiciel mistyki niemieckiej Mistrz Eckhart
(1260–1328). Hildegarda widzi tę Praprzyczynę jako górującą ponad wszystkim głowę, który wykracza poza ramy.
Następnie „Syn”, zrodzone przed wszystkimi wiekami Słowo,
w nierozdzielnej jedności z Ojcem (J 10, 30). On ma ognistą
głowę, ogniste stopy i koliste, a więc doskonałe, „Ciało”.
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Ogień: to boski żywioł, miłość, „ruach”, Boski Duch Święty, która przepływa przez ciało i je ożywia.
Stworzenie
W tym ognistym „ciele” Hildegarda widzi całe stworzenie,
w niebiańskim błękicie, z wszystkimi jej makrokosmicznymi
siłami, władzami i mocami. One wszystkie mają długotrwały
wpływ na mikrokosmos człowieka, który w doskonałej postaci
stanowi centrum stworzenia.
Wszystko wydarza się w Bogu
Już zasadnicza kompozycja wizji Hildegardy stanowi duchową wiadomość o nieprzewidywalnym zasięgu. Całe stworzenie, jego cała historia, jego przeszłość i przyszłość ma odwzorowanie w tej „przestrzeni”, w tym „ciele” Logosu. Ono
staje się „ciałem-światem” Logosu: mistyk Paweł w swojej
mowie skierowanej do intelektualnych sceptyków antycznej
Grecji na ateńskim Areopagu ujmuje to prostymi słowami:
„Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: «Jesteśmy bowiem z Jego
rodu»”1 (Dz 17,28). Wszystko dokonuje się – jak określa to
Paweł w swojej powtarzającej się często formule – „en Christo”2.
Cytat z greckiego pisarza Aratusa (III w. p. Chr.).
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem
przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobni do Jego śmierci,
zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni
w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3–5). Zob. L. Schick, Paulus: in Christus – für Christus. Betrachtungen, Bamberg 2008.
1
2
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Nie ma więc niczego, co nie dokonywałoby się w polu
działania Boga. Wszystko jest przeniknięte Duchem Bożym.
We wszystkim mieszka Bóg. Z tego powodu Teresa z Avila
(1515–1582)3, przedstawicielka mistyki średniowiecznej, podkreśla, że w każdym człowieku, w jego wnętrzu znajduje się
mieszkanie Boga. Ta prawda odnosi się także do zdeklarowanego ateisty, gdyż owo zamieszkiwanie Boga nie jest kwestią
subiektywnego postrzegania, ale kwestią bytu.
Jeżeli zaś wszystko, co stworzone realizuje się w Bogu, wówczas wszelki byt i każde życie są ukształtowane przez swoją praprzyczynę: Boga, który jest „tańcem miłości”. Jego są relacje,
powiązania oraz – w swojej najwyższej formie – miłość.
Stworzenie wynurza się z tego „tańca miłości”, aby – osiągnąwszy doskonałość przy końcu czasów – zostać przez niego
wchłonięte. Ono jest zatem stworzone „z miłości” (ex amore)
(Mdr 11,24–12,14) oraz zawiera w sobie wewnętrzne przeznaczenie i dynamikę dążące do doskonałości w miłości. Ta dynamika
podtrzymywana jest przez niepowtarzalne działanie Ducha Bożego. Przeznaczeniem człowieka jest stawanie się kochającym
w Boży sposób („podobny do Boga”), w Bogu („pełnym Boga”5).
Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna, Kraków 2006. Dzieło napisane
w roku 1577.
4
„Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co
uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał Jak by się zachowało, czego
byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie“ (Mdr
11,24–12,1).
5
Greccy ojcowie Kościoła mówią o przebóstwieniu (Theosis) człowieka.
„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek został ubóstwiony”, powie Atanazy. Według niego przebóstwienie stanowi cel Wcielenia Boga w Chrystusie.
Ono jest zatem także celem i sensem ludzkiego bytu. Do tego powołane jest
wszelkie stworzenie. Podstaw przebóstwienia jest, według św. Atanazego,
3
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Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus caritas est
stwierdza:
„... abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej
miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie”6.
Jedność wszystkich bytów
Wizja Hildegardy dotycząca stworzenia ma dla naszego
nowoczesnego, indywidualistycznego stylu życia jeszcze
inne istotne przesłanie: pomiędzy wszystkimi bytami panuje
głęboka jedność. Współczesne nauki przyrodnicze potwierdzają tę wewnętrzną jedność świata. Wielka tradycja duchowości zarówno judaizmu (Kabała), religii azjatyckich (buddyzm), jak i chrześcijaństwa (Franciszek z Asyżu) opowiada
Wcielenie… Por. K. Ch. Felmy, Die orthodoxe Theologie der Gegenwart.
Eine Einführung, Darmstadt 1990, s. 142. – W Chrystusie został osiągnięty
cel egzystencji człowieka – udział w Bogu, zjednoczenie z Bogiem, przebóstwienie. „Syn Boży stał się Synem człowieczym, aby syn człowieczy stał się
synem Boga“, powie św. Ireneusz, męczennik z Lyonu. [PG 7,873]. Jeszcze
zwięźlej doniosłość tego twierdzenia wyraża św. Atanazy: „Bóg stał się człowiekiem, abyśmy zostali przebóstwieni”. [PG 25, 192B]. Maksym Wyznawca
stwierdził: „Trwałym i prawdziwym fundamentem naszej nadziei na przebóstwienie ludzkiej natury jest wcielenie Boga. Człowiek zostaje ubóstwiony
w tej mierze, w jakiej Bóg stał się człowiekiem. Jest bowiem jasne: Ten, który
stał się człowiekiem bez grzechu, może także (ludzką) naturę przebóstwić,
bez przemieniania jej w bóstwo. W tej samej mierze, w jakiej On wywyższył
człowieka, w takiej uniżył się ze względu na człowieka”. Maksymus nazywa Boga „Tym, który pragnie wyzwolenia człowieka i tęskni za jego przebóstwieniem”. [PG 91, 1209B]. Kierowany bezgraniczną miłością do człowieka
Chrystus wspiął się na Golgotę i poniósł śmierć krzyżową, która pojednała
i ponownie zjednoczyła człowieka z Bogiem. Hilarion Alfejev, Geheimnis
des Glaubens. Einführung in die orthodoxe dogmatische Theologie, Freiburg
2003, s. 109. – Przebóstwienie człowieka, owszem całego kosmosu jest celem
stworzenia: dz. cyt., s. 10.
6
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 42.
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o jednym jedynym „łańcuchu bytu”7. Ta jedność ontyczna
dotyczy także ludzi. Przed wszystkimi różnicami oraz w każdej z nich istnieje jedno człowieczeństwo: wszyscy mamy to
samo DNA i możemy wzajemnie się rozumieć. Filozofia akademicka używa dla zobrazowania tej rzeczywistości pojęcia
„natura ludzka”. Z punktu widzenia genetyki każdy człowiek
nosi w sobie bogactwo całego rozwoju życia począwszy od
materii nieożywionej („ontogeneza” zawiera całą „filogenezę”8). Głębokie powiązanie wszystkich bytów w jednym
stworzeniu, w które włączony jest człowiek, prezentuje się
nie tylko na płaszczyźnie genetycznej. Świat wzrasta współzależnie, rozwijając się przy tym coraz bardziej, w sposób
narastający. Dotyczy to zarówno płaszczyzny materii, jak
i ewolucji kulturowej9. Internet łączy coraz więcej osób na
płaszczyźnie komunikacji. Również gospodarczo świat rozwija się współzależnie: każdy kryzys w jakiejś części świata
staje się kryzysem światowym. „Globalny marsz” migracyjny
skłania kultury, a tym samym religie, do wzajemnej, często
nabrzmiałej konfliktami, wymiany. Pytanie: czy możliwy jest
pokój i sprawiedliwość, urosło do nierozwiązywalnej kwestii
politycznej.
A. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei, Warszawa
1999, (Wydanie pierwsze: Cambrige 1936).
8
S.J. Gould, Ontogeny and phylogeny, Cambridge 1977.
9
Współczesne nauki przyrodnicze dostrzegły, że wszystkie elementy
w kosmosie, od tych najbardziej prostych do najwyżej rozwiniętych, zawierają w sobie dynamikę skierowane ku jedności. Ów wewnętrzny element ludzkiego bogactwa miłości przenika cały kosmos. Powyższe stwierdzenie jest
teologiczną przesłanką do tego, że kosmos zawdzięcza siebie Bogu, który sam
w sobie jest miłością, a więc jednoczącym spotkaniem, „relatioinfinita“. Zatem wszystko co jest stworzone manifestuje tym samym siebie w swej istocie
jako „relatio“, chociaż włącznie „finita“. Zob. C. Bresch, Evolution – Kluft
und Brücke zwischen Glauben und Wissen, Freiburg 1981.
7
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Jak bardzo życie, a tym samym ludzie, bazuje na komunikacji
i na nią jest skazane, potwierdzają najnowsze badania mózgu.
Nie tylko małpy10, ale także ludzie mają w mózgu neurony lustrzane11, które umożliwiają komunikację i imitację (mimesis).
Zakłócenia lub nawet uszkodzenia w komunikacji międzyludzkiej i rezonansie prowadzą do chorób psychicznych lub psychiatrycznych, a w przypadkach krańcowych nawet do śmierci12.
Wszystko ku Niemu jest stworzone
Wszystko dokonuje się w Bogu. Istnieje głęboka jedność
bytu. Do tych dwóch przesłanek poznawczych wizji Hildegardy
dotyczącej Boga i świata dochodzi kolejna, trzecia: Stworzenie
ma cel, do którego nieubłaganie13 dąży. Tę ostateczną jedność
„przebadanego” świata mistyk Teilhard de Chardin, we współbrzmieniu z współczesnymi naukami przyrodniczymi i z ich rozwiniętą teorią ewolucji, nazywa Punktem Omega i nadaje mu
w swym mistycznym języku imię „kosmiczny Chrystus”. Nieogarniona różnorodność „rozwijającego się świata”, a przy tym
trwałe zróżnicowanie14, są w tym „Chrystusie” zjednoczone.
G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, Empathie und Spiegelneurone: Die biologische Basis des Mitgefühls, Frankfurt a.M. 2008.
11
J. Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst: intuitive Kommunikation und
das Geheimnis der Spiegelneurone, Hamburg 2005.
12
Por. tamże, s. 105–116. Zob. tenże, Das Gedächtnis des Körpers. Wie
Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern, München 2009.
13
Wieloletni wykładowca genetyki we Freiburgu, Carsten Bresch określa
to w obliczu przypadku i wolności, które są obecne w ewolucji, „systemem
przymusu”. Polega on na tym, że to, co rozwija się do nieprzewidywalnej
różnorodności, jednocześnie – im wyższy jest to stopień – ponownie się jednoczy.
14
„Przeciwnie, nasz Bóg przyczynia się do zróżnicowania stworzeń, które jednoczy wokół siebie jako centrum, w nieskończoność. W najwyższym
stopniu pełnego oddania się wybrani znajdą w Nim spełnienie swej osobistej
10
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Wizja ta nie jest obca biblijnej historii powstania wszechświata. Pochodzący prawdopodobnie z Pawłowej szkoły List
do wspólnoty w Kolosach, powstały około 60 r. p. Chr., zawiera hymn chrystologiczny, który był używany we wczesnochrześcijańskiej liturgii, a który został lekko przeredagowany
dla celów kerygmatycznych (Kol 1,12–20)15.
„Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego
– Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych,
Aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.” (Kol 1,12–
–20)
doskonałości. Stąd samo chrześcijaństwo równocześnie z prawami rozumu
ratuje istotne dążenie całej mistyki: zjednoczyć się – to znaczy stać się tym
innym, pozostając dalej sobą.” P. Teilhard de Chardin, Der göttliche Bereich. Ein Entwurf des inneren Lebens, Olten 1962 (Le milieudivin, Paris 1957),
s. 131n.
15
R. Hoppe, Epheserbrief, Kolosserbrief, Stuttgart 21996.
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Chrystus, podobieństwo niewidzialnego Boga, jest wychwalany jako ten, przez którego nie tylko wszystko jest stworzone,
lecz także „ku Niemu”. W ujęciu mistyka Teilharda16 On jest
Punktem Omega, od początku tkwiącym we wnętrzu ewolucji
„systematycznym” celem. Pogląd ten znajdujemy, w kontekście
współczesnej teorii ewolucji, jeszcze przed Teilhardem u Hugho
Millera, wierzącego genetyka ze Szkocji. W roku 1854 pisał on:
„Co, pytam, jest istotą historii ziemi czy historii stworzenia?
Decydujący w obu przypadkach jest postęp. W obu znajdujemy
przechodzenie od materii nieożywionej do form prostych, a następnie do wyższych form życia. Czy jednak proces ten się zakończył? Nie. Bóg stale umożliwia następstwo jeszcze wyższego
stopnia po niższym. Teraz właśnie Bóg przygotowuje biednego
człowieka do przejścia na wyższy status. Pracą siódmego dnia
jest zbawienie. Ostatecznie stworzenie i Stwórca zjednoczą się
w jedną osobę w jednym punkcie. Przejście od materii nieożywionej do człowieka było stałym celem Boga. Od prapoczątku aż
po punkt zjednoczenia. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Obaj rozpoznają Pana całej przyszłości godnego uwielbienia”17.
W powyższym tekście zapowiedziany został Teilhard de
Chardin. Przy czym Chrystus nie jest dla niego przypadkową,
O takim kosmicznym Chrystusie mówił nie tylko Teilhard. Obraz nadziei doskonałości stworzenia znajdujemy zarówno u dominikańskiego teologa Matthew Foxa, jak również w wykładach Henri Boulada. Benedykt XVI
w jednej ze swoich homilii w Dolinie Aosty 24.7.2009 r. podczas letniego
urlopu stwierdził, że myśli o rehabilitacji Teilharda de Chardin („Osservatore
Romano” z 26.7.2009 r.).
17
Cytat za: C. Bresch, Evolution – Kluft und Brücke zwischen Glauben und
Wissen, Freiburg 1981 (wykład w Katolickiej Akademii. Archiwizowany jako
dokument dźwiękowy pt.: „Rede des Monats Dezember 2008“ w bibliotece
uniwersyteckiej we Freiburgu: www.podcast.de/episode/973364/Carsten_Bresch%3A_Evolution_-_Kluft_und-br%C3%BCcke_zwischen_Glauben_und_
Wissen_1981.
16
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abstrakcyjną zasadą kosmiczną, lecz ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym:
„Świat stwarzać, doskonalić i dokonywać jego odkupienia,
jak czytamy u Pawła i Jana, jest dla Boga jednoczeniem świata
w organicznym zjednoczeniu z sobą samym. W jaki sposób On
go jednoczy? W ten sposób, że częścią swojej istoty zanurza
się On w rzeczy, że czyni się „elementem”, i że wówczas, na
mocy znalezionego w sercu materii punktu oparcia, przejmuje kierowanie i scenariusz tego, co dzisiaj nazywamy ewolucją. Jako zasada uniwersalnej siły życia Chrystus zajął, przez
to że powstał jako człowiek wśród ludzi, swoje miejsce, i od
tego momentu dokonuje podporządkowania sobie, oczyszczania, prowadzenia i ożywiania ogólnego rozwoju świadomości,
w który się włączył. Przez permanentne działanie naprzemienne komunii i sublimacji gromadzi On całą moc duchową ziemi
wokół siebie. Gdy wszystko zostanie przez Niego zgromadzone i przetransformowane, Jego ostatnim czynem będzie powrót
do boskiej owczarni, której nigdy nie opuścił. Z tym co zdobył,
powróci do siebie samego. A wtedy, jak mówi św. Paweł, tylko
Bóg będzie istniał, „wszystko we wszystkim”. Zaprawdę wyższa forma „panteizmu”18 – bez zatrutego procesu zazębiania
i zniszczenia19. Oczekiwanie doskonałej jedności, w której każdy element, który w został w niej zanurzony, znajdzie równocześnie z całym kosmosem swoją pełnię”20.
„en pasipantatheos”.
„Chrystus Mistyczny, Chrystus Pan Wszechrzeczy świętego Pawła,
może mieć znaczenie i wagę w naszych oczach jedynie jako rozszerzenie się
Chrystusa zrodzonego z Maryi umarłego na krzyżu”. P. Teilhard de Chardin,
Der göttliche Bereich. Ein Entwurf des inneren Lebens, Olten 1962 (Le milieu
divin, Paris 1957), s. 133.
20
P. Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos (Le phénomene humain), München 1959, s. 289f.
18
19
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Cała historia, postrzegana oczami wierzących, jest procesem dojrzewania, zmierzającym ku Pełni: do zjednoczenia
z Bogiem21; do włączenia w wewnątrzboski „taniec miłości”,
albo jak nazywali to greccy ojcowie Kościoła (np. Atanazy):
do „theosis”22, do „narodzin Boga”: „Po pierwsze, rozumie
sie przez to, że powinniśmy być Ojcem; po drugie, powinniśmy być ‚łaską’, gdyż imię Ojca brzmi: rodzić; On rodzi we
mnie swoje podobieństwo... Ojciec Niebieski zradza we mnie
swoje podobieństwo i z tej równorzędności/równości wypływa miłość, to jest Duch Święty. Naturą Boga jest to, że On
podarowuje siebie każdej dobrej duszy, a naturą duszy jest to,
że przyjmuje Boga; można tak powiedzieć w odniesieniu do
czegoś najszlachetniejszego, na co dusza może wskazać. Dlatego Ojciec nigdy nie pozostaje w spoczynku; On zabiega (nawet bardziej), zawsze dąży do tego, by Jego Syn zrodził się we
mnie. Bóg... z tego względu stał się człowiekiem, żeby ciebie
zrodzić jako swojego jednorodzonego Syna, a nie umniejszyć.”
(Mistrz Eckhart23).
Filozoficznie jest to nie do pomyślenia, jak Niestworzony (Bóg) i stworzone (stworzenie) mógł stać się jednym. Klucz do zrozumienia tego znajdujemy, jak twierdzi jezuita Knauer, we Wcieleniu. Zob. P. Knauer, Christus „in“
den Religionen: Interiorismus, FZPhTh 51 (2004), s. 237–252.
22
W teologii prawosławnej w nawiązaniu do greckich ojców Kościoła i liturgii starożytnej w centrum soteriologii znajduje się pojęcie „przebóstwienia”
(Theosis). Ono pojawia się tam, gdzie w kręgu teologii zachodniej znajduje
się określenie mające w swym rdzeniu pojęcie usprawiedliwienia. Von Gott
angenommen – in Christus verwandelt. Die Rechtfertigungslehre im multilateralen ökumenischen Dialog. Studie des DÖSTA zur Rechtfertigungslehre,
red. U. Swarat, J. Oeldemann i D. Heller na zlecenie Komisji Niemieckich
Studiów Ekumenicznych (DÖSTA). Dodatek do „Ökumenischen Rundschau”
nr 78, Frankfurt 2006, s. 33f.
23
Mistrz Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, red. i tłum. Josef
Quint, München 1995, s. 268.
21
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Wina pierworodna
Ta świetlana wizja historii i jej początku ma, co prawda,
długą tradycję w chrześcijaństwie. Jednak: skonfrontowana
z wydarzeniami historii wydaje się złudna i naiwna. Ludzkie
doświadczenie bowiem zna także inną, ciemną stronę: historia ludzkości jest jedynym w swoim rodzaju dokumentem tych
przygnębiających doświadczeń. W każdym czasie bowiem
przemoc (zabójstwo), żądza (dóbr materialnych), kłamstwo
wyciskały piętno na biegu historii.
Ta dynamika nie jest obca także chrześcijańskiej perspektywie postrzegania historii. W zachodniej tradycji chrześcijaństwa jest ona nawet dominującym punktem widzenia. Za nią
opowiadają się Augustyn, Anzelm i Luter. Tradycja nazywa to
znamię historii ludzkości „winą pierworodną”. Cechami charakterystycznymi dla niej są podział i wyobcowanie: w tym
utrata jedności stworzenia ze Stwórcą i jedności wewnątrz
stworzenia. „Dynamika winy pierworodnej” jest tym samym
przeciwstawna temu, czym jest wewnętrzne przeznaczenie
stworzenia (pierworodne zbawienie): mianowicie zjednoczeniu.
O utracie opiekuńczej jedności
W jaki sposób dochodzi do utraty „jedności” z powodu destrukcyjnej przemocy, chciwości i kłamstwa, próbowano tłumaczyć na różne sposoby. Dwa spośród tych wyjaśnień, które
się wzajemnie uzupełniają – na gruncie antropologii kultury
i psychologii głębi – zasługują na szczególną uwagę:
Według René Girarda, antropologa kultury, z otwartej tęsknoty ludzkiego serca wypływa ciemne pożądanie, właśnie chciwość, która jest mimetycznie zorientowana na
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innych24 i poprzez drogę imitacji prowadzi do ciągłej eskalacji rywalizacji, znajdując ujście w wielu formach przemocy. Ludzkość może żyć z tą destruktywną stroną, gdyż
w okresach szczególnego zagrożenia znajduje sobie kozła
ofiarnego, którego „przepędza na pustynię”, aby wówczas,
dokonawszy rytualnego oczyszczenia, móc dalej prowadzić rywalizującą formę życia25.
Psycholog głębi i teolog, Monika Renz26, wybiera wyjaśnienie indywidualne. Człowiek doświadcza w okresie prenatalnym głębokiej jedności z matką – w tym z istnieniem?
W traumie narodzin nowonarodzony człowiek doznaje zagrażającej „utraty jedności”: z matką27. Zamiast jednak
utratę jedności leczyć radykalnym zaufaniem do gwarantującego ochronę Boga, człowiek tworzy w sobie strategie
mechanizmów obronnych: przemocą opanowuje zagrażają„Gdy pierwszorzędne potrzeby są zaspokojone – czasami nawet wcześniej – wówczas człowiek jest ożywiany przez intensywne pragnienia, nie wie
jednak dokładnie, czego pragnie: pożąda istnienia – tego istnienia, które według jego subiektywnego odczucia, posiada ktoś inny. Podmiot oczekuje od
tego innego, że powie mu, czego ma pragnąć, by istnienie to osiągnął. […]
Ten model pokazuje podmiotowi przedmiot godny pożądania nie za pomocą
słów, lecz w jego własnym pragnieniu. […] pragnienie jest w istocie swej mimetyczne, ono jest zależne od modelu-pragnienia; wybiera ten sam przedmiot,
co model.” R. Girard, Das Heilige und die Gewalt, (w oryginale: La violence
et le sacré, 1972) t³um. z j. francuskiego Elisabeth Mainberger-Ruh, Frankfurt
1992, s. 215.
25
R. Girard, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz,
München 2002.
26
M. Renz, Erlösung aus Prägung. Botschaft und Leben Jesu als Überwindung der menschlichen Angst-, Begehrens- und Machtstruktur, Paderborn
2008.
27
Również przypowieść o „zagubionym synu” jest przez niektórych wyjaśniana w kontekście psychologii głębi. Każdy człowiek musi opuścić bezpieczny „dom ojca”, aby odnaleźć drogę przez życie (Łk 15).
24
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cych konkurentów życiowych, nagromadzonym majątkiem
próbuje zabezpieczyć swoją egzystencję, (samo)okłamywanie pomaga widzieć błędne drogi jako dobre. W ten sposób
rozwija się „bezsensowne, odziedziczone po przodkach, złe
postępowanie” (1 P 1,18).
Do strategii mechanizmów obronnych należy także łączenie
się podobnie myślących i wykluczanie innych. Niezrównoważona własna tożsamość (egoizm) zostaje przy tym zastępowana
wypożyczoną tożsamością grupy. Ta jednak wyklucza, zamiast
jednoczyć. Także to stoi w sprzeczności z wewnętrzną dynamiką bytu do jedności, do miłości.
Lęk jako klucz
Powyższe wyjaśnienia ciemnej strony ludzkości, wypracowane na gruncie antropologii kultury i psychologii, zdają
się sprowadzać ciemną stronę historii do wspólnego źródła:
lęku. Monika Renz określa to, w następstwie traumy narodzin, pra-lękiem. Przez to sytuuje się ona w długim rzędzie
myślicieli, dla których lęk jest kluczem do ciemnej strony
ludzkości (Soren Kierkegaard, Eugen Drewermann, Eugen
Biser)28. Ostatecznie lęk nie pozwala ludziom być takimi,
jakimi z miłości stworzył ich Bóg: kochającymi. Zamiast
szczęśliwego życia jest porażka człowieka. Młodszy syn
w przypowieści Jezusa, opuszczający dom ojca (jest archetySzerzej: E. Drewermann, Strukturen des Bösen. Die jahwistische
Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht, München 1977, t. 1–2. Drewermann opiera się na stosownych dziełach S. Kierkegaarda, Der Begriff Angst,
Hamburg 1984. Ponadto: Die Angst des modernen Menschen, Zürich 1977.
A. Künzli, Die Angst des modernen Menschen. Soeren Kierkegaards Angstexistenz als Spiegel der geistigen Krise unserer Zeit, Zürich 1947. Tenże, Die
Angst als abendländische Krankheit. Dargestellt am Leben und Denken Soeren Kierkegaards, Zürich 1948.
28
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pem każdego człowieka), doznaje porażki w miłości i w pracy: przebywa wśród prostytutek i wynajmuje siebie jako niewolnik; przygoda jego życia kończy się – dla każdego Żyda
to okropność – przy świniach, jego życie staje się dosłownie
„zaświnione” (Łk 15).
Ten zrodzony ze strachu i przejęty przez historię ludzkości
bezsensowny sposób życia zakłóca trwale wpisaną w stworzenie, podtrzymywaną przez moc Ducha Bożego historię wzrastania aż do wypełnienia/do pełni. „Wina pierworodna” utrudnia rozwój „pierworodnego zbawienia”. Stworzenie, a w nim
ludzkość, podąża, wydaje sie, własną drogą, daleką od jedności
z Bogiem. Lęk i jego konsekwencje opóźniają Boże zamiary
wobec stworzenia.
Wcielenie
Bóg nie godzi się ze zbaczaniem z kursu stworzenia i ludzkości. Nawet „jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2,13).
On pozostaje – pomimo przypadkowości ewolucji i (negatywnie używanej) ludzkiej wolności – „systematycznie” wierny.
Bóg „reaguje” na rozłąkę spowodowaną grzechem, jednak
nie poprzez imperatyw moralny, lecz przez uzdrowienie bytu
w jego śmiertelnie zranionych korzeniach.
On przychodzi jako cel wypełnienia poprzez to, że u „kresu czasów” (1 Kor 10,11; LG 48) rozpoczyna wypełnienie
stworzenia, poprzez „wmieszanie się” w historię i stanie się
człowiekiem. Wcielenie Logosu jest początkiem doskonałości
stworzenia. Nieodwracalnie Bóg rozpoczął dążenie do celu.
Rozpoczęło się wielkie zjednoczenie Boga i Jego stworzenia,
ostateczna uczta weselna.
Poprzez wcielenie Logosu w Jezusie Bóg przyjmuje
„ludzką naturę”. Dzieje się to z wszystkimi jej (historycznie
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pojawiającymi się) elementami, z wszystkimi jej ciemnymi
stronami, nie wyłączając męki i śmierci29. Chrystus identyfikuje się z każdym człowiekiem, tak dalece, że staje się ofiarą
za grzechy (własne i cudze) i tym samym ciemnej historii
rozłąki, aby go w jeszcze głębszy sposób zjednoczyć z Bogiem30.
Będący jedno z Bogiem, Jezus jako człowiek nigdy nie stracił radykalnego zaufania do swego Ojca. To upoważnia Go,
w Jego 33-letniej podróży życia, by stać się w pełni kochającym i tym samym objawiać istotę Boga31.
Początek pełni doskonałości stworzenia osiąga swój punkt
kulminacyjny w zmartwychwstaniu Jezusa. W nim Jezus został uwolniony od ograniczenia czasoprzestrzenią i ustanowiony Chrystusem: „Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił
Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2,36).
Jezus sam podkreśla głębię tej identyfikacji przez swoje gesty i słowa
podczas Ostatniej Wieczerzy: Ponieważ pożywienie i napój zostają zasymilowane całkowicie przez jedzących i pijących przez ich własne ciało. Ofiara
Chrystusa, jak przedstawiają to znaki eucharystyczne, musi być rozumiana
jako cielesne zjednoczenie z tymi, za których umarł. [...] w swej miłości
bez przemocy nie tylko zstąpił On do ich mrocznego świata, jak to zostało zauważone, lecz chciał także, ratując ich, stać sie z nimi jednym ciałem.
R. Schwager, Jesus im Heilsdrama. Entwurf einer biblischen Erlösungslehre,
Innsbruck/Wien 21996, s. 217.
30
Por. tamże, s. 220.
31
W takiej miłości, która ostatecznie realizuje się jako miłość nieprzyjaciół, chodzi mniej o kwestię moralną, a bardziej o teologiczną. Raymund
Schwager tak o tym pisze: „Ponieważ Mesjasz działa w całkowitym zaufaniu
do Boga, Jego zachowanie nie świadczy bezpośrednio o mniejszym lub większym ideale moralnym; chodzi natomiast wyłącznie o kwestię Boga. Decyzja
Jezusa, o wydaniu siebie w ręce swoich nieprzyjaciół, nabiera dlatego wielkiego teologicznego znaczenia”. R. Schwager, Jesus im Heilsdrama. Entwurf
einer biblischen Erlösungslehre, dz. cyt., s. 126.
29
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To czyni Go „nowym Adamem”, „pierworodnym spośród
umarłych” (Kol 1), Synem człowieczym – pojęcie z Księgi
Daniela (7,1–28), które Jezus wielokrotnie odnosił do siebie;
On stał się Arche- i proto-typem człowieka. Co dokonywało
sie w Nim, dotyczy, z powodu głębokiej łączności wszystkich
bytów i jednej ludzkości („ludzkiej natury”), nas wszystkich,
z którą Jezus sam dobrowolnie się identyfikuje i dla której
poświęca swoją proegzystencję: „A zatem, jak przestępstwo
jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający,
tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi
usprawiedliwienie dające życie” (Rz 5,18).
Zmartwychwstanie Jezusa i Jego transformacja w Chrystusa dotyczy więc każdego. W sercu świata nie mieszka
już śmierć i daremność, lecz Bóg i życie (Karl Rahner)32.
„Ziemia, nasza wielka matka, jest sama zatroskana. Ona jęczy z bólu
nad znikomością. Jej najweselsze święta są początkiem święta zmarłych,
i kiedy się słyszy śmiech świętujących, drży się, czy on w jednej chwili nie
przemieni się w płacz. Ona zradza dzieci, które umierają, które są zbyt słabe,
żeby żyć na zawsze i mają zbyt wiele ducha, aby rezygnować bezpretensjonalnie z wiecznej radości, ponieważ oni, inaczej niż zwierzęta tej ziemi, widzą
już koniec, zanim on przyjdzie, przez to przebudzające doświadczenie końca
nie zostaje oszczędzone im cierpienie… On umarł. Ale – umarł nie znaczy
(jak nieraz myślimy kierując się bardzo niechrześcijańską krótkowzrocznością), że umarł jego duch i jego dusza, naczynie jego wiecznego bóstwa, wyrwał się światu i ziemi, schronię się w dalekim Królestwie Bożym po tamtej
stronie świata, ponieważ ciało, które go łączy z ziemią, zostało rozbite przez
śmieć, ponieważ mordercza ziemia pokazała, że dziecko wiecznego światła
nie może znaleźć ojczyzny w jej ciemności. Mówimy umarł i dodajemy zaraz:
wszedł do królestwa śmierci i zmartwychwstał, i przez to otrzymał zupełnie
inny niż ów doczesny sens. Jezus sam powiedział, że On będzie w łonie ziemi
(Mt 12,40), właśnie tam w sercu wszystkich ziemskich rzeczy, gdzie wszystko jest połączone i jest jednością i gdzie w centrum tej jedności znajdują się
śmierć i przemijanie. Tam jest On przeniknięty śmiercią; On pozwolił pokonać się śmierci, aby zanurzony we wnętrzu świata, zszedł do matki i pełnego
32
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Jezus dojrzewa do bezgranicznego, obecnego w historii w sposób ukryty, Chrystusa: On jest teraz początkiem doskonałego
„ciała-świata Boga”. A kiedy ktoś na koniec podróży swojego życia przez mękę i śmierć wkroczy w przeobrażenie zmartwychwstania, rozszerza się „zbawione” ciało-świata, rozprzestrzenia się tym samym „Chrystus”, wówczas osiąga ten
ktoś głębszy kosmiczny wymiar – aż na końcu całe stworzenie
zostanie zbawione i w ten sposób osiagnie pełnię w miłości,
tak że zostanie ono włączone w wewnątrzboski „taniec miłości”. Wtedy nastąpi ponowne przyjście Chrystusa, a z nim
koniec tego przemijającego świata, który od wewnątrz zostanie przemieniony w nowe niebo i nową ziemię, gdyż: „A gdy
już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie
poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28) [8,6; Rz 11,36].
Ukryte i widoczne działanie Ducha Bożego
Wspomniane dojrzewanie do stanu pełni miłości jest podtrzymywane przez Ducha Bożego. Zatem oznacza to także, że
gdzie są prawdziwie kochający, gdzie głębokie i prawdziwe
zjednoczenie, które nie bazuje na wykluczeniu osób trzecich,
staje się rzeczywistością33, tam widoczna jest niepowstrzymana
jedności świata. Jego boskie życie zostało na zawsze złożone w ofierze. Ponieważ umarł, tym bardziej przynależy do ziemi. W śmierci stał się sercem
ziemskiego świata, boskim sercem w sercu świata, gdzie opuścił kategorie
przestrzeni i czasu, gdzie stał się korzeniem wszechmocy Bożej… Rozpoczął
już przemieniać ten świat. Przyjął świat na wieczność.” Por. K. Rahner, Das
kleine Kirchenjahr, Freiburg 1948, s. 84–92).
33
Por. Odnoszą się do tego dwie najistotniejsze hipotezy teologii dramatycznej: „Głęboki, prawdziwy i trwały pokój miedzy ludźmi, który nie jest budowany kosztem osób trzecich, bez polaryzacji na wrogów, jest bardzo trudny
do osięgniecia, przekracza ludzkie siły. Kiedy jednak stanie się rzeczywisto-
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potęga działania Ducha Bożego, który odnawia oblicze ziemi.
Często, przez długie okresy historii, w wielu kulturach (jak np.
w ateizujących kulturach Czech, DDR czy Estonii) Duch Boży
działa „skrycie”, jako wewnętrzna, skłaniająca ku jedności
i miłości, dynamika bytu. Jednak jego działanie jest namacalnie rozpoznawalne w prawdziwie kochających, „którym Duch
Prawdy został ofiarowany w sposób dla nas zakryty” (Hans Urs
von Balthasar34).
Ten uzdrawiający z lęku i uwalniający tym samym miłość
Duch Boży działa w całym stworzeniu (on, który stwarza, odnawia oblicze ziemi: „Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha
i odnawiasz oblicze ziemi” Ps 104,30) i we wszystkich ludziach
(wszyscy są świątynią Ducha Świętego35): także w buddystach,
ateistach, duchowych włóczęgach...
Kościół
Dopiero na tak szerokim tle historii Boga z jego światem, od
jego początku z Boga aż po jego dojrzewające wrastanie w kosmicznego Chrystusa, możliwe jest odgadnięcie roli Kościoła,
ścią, wówczas jest małym znakiem, że sam Bóg (Duch Święty) jest obecny
w czynach ludzi. Ta logika stanowi nie tylko biblijne orędzie, lecz czyni także
czytelnymi liczne eklezjalne «znaki czasu» w historii ludzkości. R. Schwager
i J. Niewiadomski, Religion erzeugt Gewalt – Einspruch! Innsbrucker Forschungsprojekt ‚Religion – Gewalt – Kommunikation – Weltordnung’, (BMT
15) Münster 2003, s. 64.
34
H.U. von Balthasar, Spiritus Creator, Einsiedeln 1967, s. 159.
35
Jako wspólnota: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch
Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16); jako poszczególne osoby: „Czyż nie
wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” (1 Kor 6,19).
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a w niej znaczenia Eucharystii jako „przemiany świata”. Oboje
mają swoje miejsce w wielkiej historii Boga z jego światem.
„Kościół jest właśnie w Chrystusie”, powie Sobór Watykański II, „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego” (LG 1).
Ukazywanie
Pierwszym zadaniem Kościoła jest ujawnianie tego, co Duch
Boży w sposób ukryty dokonał w historii. To czyni z niego
„światłość świata” (Mt 5,14). On ukazuje, co Bóg przez swego
stwórczego Ducha czyni we wszystkich. To zadanie wypełnia
Kościół wielorako: przez to, czym żyje jako wspólnota miłości
(Koinonia, Diakonia), przez to, o czym przepowiadająco i unaoczniająco opowiada (Martyria), a także przez to, co świętuje
w swoich liturgiach (Leitourgia). Wszystkie trzy formy są wzajemnie połączone. To stawia chrześcijan wobec wielkiego wyzwania:
stawać się pionierami doskonalenia świata oraz przewodnikami
pielgrzymów na drodze do Pełni: „Aż dojdziemy wszyscy razem
do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka
doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa... Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło
ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4,13.15).
Ziemia uzdrowienia
Kościół jest nie tylko „światłością świata”, lecz także „solą
ziemi” (Mt 5,13). Sól uzdrawia/leczy. W taki właśnie sposób
Kościół przyczynia się do uzdrawiania36 stworzenia. Wspiera
To, że w chrześcijaństwie mniej chodzi o moralność, a bardziej o uzdrowienie, jest coraz bardziej dostrzegane przez współczesną teologię: pionierami w tej tematyce byli Eugen Drewermann i Eugen Biser. Por. E. Drew36
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transformację świata i ludzi w kierunku doskonałej postaci: kosmicznego Chrystusa. Kościół dokonuje tego przez to, że we
wszystkim czym jest i co czyni, uwalnia uzdrawiającą moc.
Naśladując Zbawiciela, staje się tym samym – „ziemią uzdrowienia”37.
Współczesna neurobiologia zdaje się potwierdzać taką wizję Kościoła. „Gerald Hüther38 jako badacz mózgu wskazuje
na to, że uczenie się, nabywanie nowych zdolności (z punktu widzenia fizjologii mózgu powstawanie nowych połączeń
w mózgu) ma miejsce najłatwiej wówczas, gdy ludzie zajmują się czymś z pasją, gdy są zaangażowani emocjonalnie,
gdy kochają – myślenie, odczuwanie i działanie są zespolone. Nowe sposoby zachowania i zdolności przyswajane są
nie wtedy, gdy ludzie są ponaglani i zmuszani, lecz wówczas,
gdy są zapraszani i odkrywają radość w rozwijaniu możliwości w nich tkwiących. Konieczność takiego rozwoju nazywa
on przejściem od społeczeństwa rabującego zasoby do społeermann, Wort des Heils – Wort der Heilung. Von der befreienden Kraft des
Glaubens. Gespräche und Interviews, red. Bernd Marz, Düsseldorf 1989
(31990 ). Ten¿e, Ein Mensch braucht mehr als nur Moral, Düsseldorf 2001.
Tenże, Heilende Religion. Überwindung der Angst, Freiburg 2006. E. Biser,
Theologie als Therapie: zur Wiedergewinnung einer verlorenen Dimension,
Heidelberg 1985; tenże, Die glaubensgeschichtliche Wende: eine theologische Positionsbestimmung, Graz 1987; tenże, Die Heilkraft des Glaubens. Entwurf einer therapeutischen Theologie, Concilium (D) 34 (1998), s. 534–544.
Reprezentantem teologii praktycznej z elementami psychologii pastoralnej
jest I. Baumgartner, Pastoralpsychologie. Einführung in die Praxis heilender
Seelsorge, Düsseldorf 1990; tenże, (red.) Handbuch der Pastoralpsychologie,
Regensburg 1990.
37
M. Beranek, Gemeinde als Heil-Land. Erfahrungen heilsamer Gemeindepraxis im Rahmen der Studie ‚Gemeinde als Heil-Land‘ und theologisch-spirituelle Perspektiven, Dissertation, Wien 2002.
38
Por. Hüther 2009, FOKUS 07.11.2009.
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czeństwa rozwijającego potencjał. Potrzebujemy społeczeństwa/wspólnoty, w którym poszczególny człowiek będzie
postrzegany z perspektywy tkwiących w nim możliwości;
w którym doświadczy z jednej strony więzi i zakorzenienia,
a z drugiej wolności i możliwości rozwoju. Hüther nazywa
tę postawę wspierającym przywództwem (ang. Supportive
Leadership), chociaż prościej można ją wyrazić jako kulturę
miłości”39.
Eucharystia: stała przemiana świata
Najbardziej wewnętrznym i skondensowanym wydarzeniem w Kościele40 jest i pozostanie sprawowanie Eucharystii.
Ona jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i kościelnego (Sobór Watykański II)41.
Stawać się „Ciałem Chrystusa”
Eucharystia nie jest „prywatnym doświadczeniem duszy”
(chociaż bardzo porusza poszczególne osoby): kiedy wcielamy
w siebie „Ciało Chrystusa”, zostajemy ”wcielani” w doskonale
zmartwychwstałe Ciało Chrystusa. W ten sposób rozprzestrzenia się Kościół i wzrasta w jej głębi jako „Ciało Chrystusa”.
Z nią zaś staje się przez Ducha Bożego (w epiklezie) częścią
P. Steinmair-Pösel, Kirche als therapeutische Gemeinschaft. Paper proposal for the COV&R 2010 Conference onTransforming Violence: Cult, Culture, and Acculturation, Notre Dame 2010.
40
„W Najświętszej Eucharystii zawiera siê bowiem dobro duchowe Kościoła w jego całej obfitości” [Por. Tomasz z Akwinu, Summa Theol. III, q. 65,
a. 3, ad 1; q. 79, a. 1 c u. ad 1.] (PO 5).
41
„Dlatego Eucharystia ukazuje siê jako Źródło i najwyższy szczyt całej
ewangelizacji“ (PO 5). „Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, tym Źródle
i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie” (LG 11).
39
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stworzenia: materia i ludzie, przemieniani w swą doskonałą
postać: „Chrystus” wzrasta poprzez to, że rozprzestrzenia się
na nas i nas przemieniając coraz bardziej ogarnia; w ten sposób staje się On coraz bardziej rozprzestrzeniony, bardziej „kosmiczny”.
W każdej celebracji Eucharystii dokonuje się zatem nie tylko przemiana naszego serca i naszej istoty/naszego bytu w jedno ciało-świat Chrystusa. Ta przemiana jest częścią przemiany
świata. Ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą nierozerwalnie
złączeni, to moja przemiana jest nie tylko przemianą eklezjalnej wspólnoty, ale w tej przemianie dokonuje się „przemiana
świata”. Stworzenie postępuje o krok dalej ku swojej pełni.
Ciało „wydane”
Gdy jesteśmy – jako poszczególne osoby, jako wspólnota,
jako fragment jednego świata – przemieniani w „Ciało Chrystusa”, wówczas mamy udział w Jego przeznaczeniu: nasza podróż życia staje sie podobna do Jego: ona przebiega przez cierpienie i śmierć, ona kończy się w radości zmartwychwstania.
Być podobnym do Niego oznacza również stać się „ciałem
wydanym”. Poprzez złożenie w ofierze rozumie się tutaj najwyższą formę miłości: „Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Nikt inny, jak właśnie Benedykt XVI spróbował wyjaśnić
młodzieży rolę celebrowania Eucharystii w życiu świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii: „Ta pierwsza fundamentalna przemiana [w śmierci Jezusa na krzyżu w zmartwychwstanie] przemoc w miłość, śmierć w życie, pociąga za
sobą inne zmiany. Chleb i wino stają się Jego Ciałem i Jego
Krwią.
Jednak w tym miejscu przemiana ta nie może się zatrzymać,
co więcej – dopiero tutaj właśnie musi się w pełni rozpocząć.
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Ciało i Krew Chrystusa zostały nam dane po to, byśmy sami
zostali przemienieni. My sami mamy stać się Ciałem Chrystusa, być z Nim spokrewnionymi. Wszyscy spożywamy ten sam
chleb. To zaś oznacza, że między sobą stajemy się jednym...
On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Jego dynamika przenika nas i z nas chce przejść na innych i objąć cały świat, aby
Jego miłość stała się rzeczywiście dominującą miarą świata” (Benedykt XVI, Światowe Dni Młodzieży, Kolonia 2005).
SUMMARY
The Eucharist is not “an individual experience of a soul”
(though it is very touching for each person): when we incorporate “Body of Christ,” into ourselves, we are “incarnated”
into perfect resurrected body of Christ. In this way the Church
is spreading and growing in its depth as a “body of Christ.”
Together with it, the Church becomes the part of creation in
the Spirit of God (in the epiclesis): matter and human beings
transformed into their perfect form: “Christ” grow in us and
transforming us more and more overwhelmed us, and in this
way He becomes more widespread, more “cosmic”.
tłumaczenie z j. niemieckiego
Bogusław Spurgjasz
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HOSPICJUM JAKO MIEJSCE OPIEKI
DUSZPASTERSKIEJ I PALIATYWNEJ
NAD CZŁOWIEKIEM CIĘŻKO CHORYM
Hospice as a place of pastoral and palliative
care over a badly ill person.
Aby zrozumieć rolę opieki duszpasterskiej nad człowiekiem ciężko chorym należałoby na początku bliżej przyjrzeć
się ewangelicznym przesłaniom Jezusa oraz świadectwom dotyczącym opieki nad chorymi i umierającymi w historii chrześcijaństwa.
1. Fundament i historia ruchu hospicyjnego
Nowy porządek, głoszony przez Jezusa, opierał się na dwóch
przykazaniach miłości: Boga i bliźniego. Jednak przesłanie
* *Urodzony 18 stycznia 1962 r. we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji
Wrocławskiej (święcenia kapłańskie – 21.05.1988 r.). Doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna).
Pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. UTW i dyrektor tych studiów przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jelczu–Laskowicach.
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Nowego Testamentu, będąc dopełnieniem starotestamentalnych ksiąg Biblii, było również z szacunkiem interpretowane
w Kościele Pierwotnym. Bliskość i zatroskanie Boga znajduje
swoje najpełniejsze wypełnienie w inkarnacji Słowa – Jezusa
Chrystusa. Dzięki niemu obietnice proroków zostały spełnione. Aby uwolnić nas od grzechów i śmierci zechciał On przyjąć naszą ludzką naturę i wziąć na siebie nasze słabości (por.
Flp 2,7). Jego śmierć nie była przypadkowa, co potwierdzają
teksty, w których Jezus przygotowuje uczniów na zgorszenie
krzyża (por. Mk 8,31; J 12,33; J 18,32.). Chociaż Jezus drżał
przed dramatem śmierci (Mk 14,33n; J 12,27) i prosił Ojca
o wybawienie (por. Łk 22,42; J 12,27), zaakceptował „kielich
goryczy”. Zgodnie z wolą Ojca, wypełnił wszystko, co było
napisane w Pismach (Mt 26,54). Śmierć Chrystusa jest tryumfem nad śmiercią w ogóle. Odtąd wizja cierpienia i śmierci nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wcześniej, przez cały okres
nauczania, Jezus znajdował chorych i cierpiących, dokądkolwiek się udał1 .
Bez uproszczonej wizji cierpienia jako kary Jezus widział
w nim działanie zła, z powodu którego człowiek cierpi, jak
również konsekwencje grzechu i dowód na moc szatana nad
człowiekiem (por. Łk 13,16). Bywał poruszony cierpieniem
(por. Mt 20,34) i to uczucie powodowało Jego działanie, w którym „wyrzucał on złe duchy i leczył wszelkie choroby wśród
ludzi” (Mt 8,16). Te dwa elementy zawsze idą ze sobą w parze.
Choroby i cierpienie nie zniknęły z ziemi wraz z przyjęciem
nauki Jezusa, ale pojawiła się Boska Moc, która od tej pory
będzie obecna wśród ludzi. Oto powód, dla którego chorzy wyT. Knop, ks., Kapelania w opiece paliatywnej – referat wygłoszony na
XIII Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej,
Częstochowa 2009.
1
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rażali swoje zaufanie do Jezusa (Mk 1,40; Mt 8,2-6). Jezus jasno mówił o jedynym wymaganiu do uzdrowienia przez Niego
– o mocnej wierze – ponieważ wszystko jest możliwe dla tych,
którzy wierzą. (Mt 9,28; Mk 5,36). Wiara w Jezusa zakłada
również wiarę w Królestwo Boże i to ona przynosi zbawienie
(Mt 9,22; Mk 10,52). Stąd motywy służby chorym i potrzebującym pomocy w Nowym Testamencie, zarówno w przypowieści o marnotrawnym synu, o miłosiernym Samarytaninie,
jak i w całym życiu i przepowiadaniu Jezusa Chrystusa (por.
Mt 25,34-40; Gal 4,14). Wszystkie ewangelie zgodnie potwierdzają i ukazują pełne miłosierdzia zaangażowanie i szczególną
troskę Jezusa o chorych, niepełnosprawnych i umierających.
Choć wśród ludów pogańskich opieka nad chorymi i umierającymi była znana, to nie można było mówić o jej powszechności. Grecy i Rzymianie osiągnęli najwyższy stopień cywilizacyjnego rozwoju w owym czasie, jednak ich zachowanie
wobec cierpiących nie rozwinęło się proporcjonalnie do innych
dziedzin kultury. Uważając choroby za spowodowane przez
ponadnaturalne siły, starożytni Grecy i Rzymianie dążyli raczej
do przejednania bóstw, niż do zorganizowania skutecznej pomocy. System opieki zdrowotnej był ograniczony do elitarnej
grupy lekarzy troszczących się o bogatych obywateli, podczas
gdy ubodzy byli pozostawiani sami sobie w sytuacji choroby
czy cierpienia. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z rozwojem
chrześcijaństwa, które stopniowo rozszerzało opiekę nad chorymi, starszymi i umierającymi2.
Ruch hospicyjny ma bardzo długą historię – swymi korzeniami sięga tradycji pogańskich. Termin łaciński hospitium
znany był takim autorom, jak Cyceron, Wergiliusz i Seneka.
Słowo to wywodzi się od „hospes” i oznacza osobę połączoną
2

Tamże.
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z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności – inaczej oznacza ono starego przyjaciela, druha.
Aby zrozumieć fenomen współczesnego ruchu hospicyjnego, warto przyjrzeć się wartościom, na których został on zbudowany. Zgodnie z wielowiekową tradycją i głębokim przekonaniem twórczyni współczesnego hospicjum, Cicely Saunders, fundamentem dzieła hospicyjnego są wartości chrześcijańskie. Choć hospicja powinny być ekumeniczne, to pomoc
człowiekowi choremu wynika, według założeń Hospicjum
św. Krzysztofa w Londynie, z chrześcijańskich i humanistycznych przesłanek. Chrześcijaństwo jest jedyną spośród wielkich
religii świata, której Założyciel był nie tylko nauczycielem czy
dobrym przykładem, ale Osobą, której życie i śmierć zharmonizowały kosmiczne znaczenie, dając klucz do uleczenia najgłębszych zranień istoty ludzkiej. Rzeczywiście, spośród religii utworzonych na bazie bezpośredniego Bożego Objawienia
(judaizm, chrześcijaństwo i islam) tylko chrześcijaństwo odpowiada jednoznacznie na pytania dotyczące natury zbawienia
i zagadnień życia po śmierci.
Całe nauczanie Jezusa, a najbardziej misterium paschalne
– Jego śmierć i zmartwychwstanie, miały wpływ na chrześcijańskie postrzeganie cierpienia i śmierci.
Sięgając do historii należy jeszcze wspomnieć o pewnych
szczególnych akcentach polskich w początkach ruchu hospicyjnego. Tak się złożyło, że idea budowy domu – przystani dla
umierających, zrodziła się w efekcie przyjaźni i długich rozmów,
które Cicely Saunders prowadziła jako pielęgniarka z jednym ze
swoich umierających na raka pacjentów. Był to polski Żyd – nazywał się Dawid Taśma. Cicely Saunders oczywiście nie zawiodła oczekiwań przyjaciela. Aby być bardziej skuteczna w swojej działalności, skończyła studia medyczne i do obecnej chwili
aktywnie uczestniczy w zadaniach Hospicjum św. Krzysztofa,
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na stałe tam zresztą mieszkając. W dowód uznania dla jej wielkich zasług przyznano jej szlachecki tytuł Damy (Lady).
Inicjatywa Cicely Saunders okazała się niezwykle cenna
i potrzebna w sytuacji, gdy wielu ludzi umierało w trudnych
warunkach, bez właściwej opieki zarówno medycznej, jak
i „ludzkiej”. Od tego czasu w Europie i na świecie ruch hospicyjny zaczął rozwijać się szybko i dynamicznie3.
2. Pierwsze hospicja w Polsce
W Polsce prekursorką w zakresie takiej opieki była Hanna
Chrzanowska – córka wybitnego profesora literatury polskiej
Ignacego Chrzanowskiego. Zdobyła ona wszechstronne wykształcenie; po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarskiej uzupełniała wiedzę z zakresu pielęgniarstwa społecznego
za granicą: we Francji, w Belgii i Stanach Zjednoczonych.
Poza działalnością wydawniczą i edukacyjną interesowało ją
rozpowszechnianie idei pielęgniarstwa społecznego. Wyrazem
tego stała się – podjęta przez nią w 1964 r. – inicjatywa opieki pielęgniarskiej domowej. Miała ona na celu objęcie opieką we własnych domach osób przewlekle chorych i w stanie
terminalnym (końcowym, nieodwracalnym stadium choroby),
z uwzględnieniem ich potrzeb zarówno fizycznych, jak i psychospołecznych oraz duchowych. Nawiązując do tych pięknych tradycji, w 1981 r. powstało w Krakowie Towarzystwo
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, które przystąpiło do budowy
pierwszego w Polsce hospicjum stacjonarnego.
Szeroko tematykę początków ruchu hospicyjnego i przybliżenia sylwetki jego założycielki podejmują w ostatnio wydanej przez wyd. „Znak” książce
Okno nadziei S.du Boulay i M.Rankin.
3
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Hospitium Pallotinum w Gdańsku było drugim, po krakowskim, takim ośrodkiem w Polsce. Swą działalność, zapoczątkowaną w 1984 r., oparło na doświadczeniach osób tworzących spontanicznie pierwszy, nie nazwany jeszcze, zespół
hospicyjnej opieki domowej, składający się z ks. Eugeniusza
Dutkiewicza, pallotyna, prof. Joanny Muszkowskiej-Penson
i dwóch pielęgniarek. Opiekowali się oni dwoma umierającymi
przyjaciółmi. Stopniowo zdobywane doświadczenia związane
ze sprawowaniem opieki nad nimi i wspólne przeżywanie ich
śmierci zaowocowały ideą rozszerzenia tej formy działania na
grupę innych osób umierających w domach, w otoczeniu zagubionej, bezradnej rodziny, pozbawionych często właściwej
opieki ze strony służby zdrowia.
W 1985 r. powstało Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu, zaczęły także powstawać hospicja w innych miastach Polski. Były one nastawione przede wszystkim na opiekę domową.
W 1987 r. powstało Hospicjum Domowe w Szczecinie, w 1988 r.
– Hospicjum Domowe św. Jerzego w Elblągu, w 1989 r. – Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła
w Zielonej Górze i Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
– Hospicjum w Lublinie, w 1990 r. – Społeczne Towarzystwo
Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach, w 1991 r. – Wspólnota
Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej, a w 1994 r. – Hospicjum Opatrzności Bożej ks. Orionistów w Wołominie.
W latach następnych rozwój nowych placówek hospicyjnych następował lawinowo.
W 1991 r. wszystkie istniejące wówczas hospicja zjednoczyły się, tworząc Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego,
działające do chwili obecnej. Pełni ono ważną funkcję informacyjną, organizuje szkolenia i konferencje, stanowiąc jednocześnie płaszczyznę wymiany doświadczeń między poszczególnymi placówkami.
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3. Dalszy rozwój ruchu hospicyjnego
Idee i wartości, będące u początków „domu dla umierających” zaproponowane przez Cicely Saunders i Hospicjum
Św. Krzysztofa, uległy z czasem ewolucji, przez proces adaptacji do różnic kulturowych i zwyczajów. Można symbolicznie
mówić o rozwoju od pierwotnej filozofii hospicjum dr Saunders, do definicji opieki paliatywnej, przedstawionej przez
Światową Organizację Zdrowia jako model opieki zalecany
ośrodkom hospicyjnym i centrom medycyny paliatywnej na
świecie4.
Opieka hospicyjna, będąc ruchem społecznym, opartym na
wolontariacie, rozwijała się żywiołowo. Fundamentem działania hospicjum stało się otwarcie na człowieka umierającego
i zrozumienie totalnego bólu, jaki przeżywa on w wymiarach:
fizycznym, duchowym, psychicznym i społecznym. Kolejnymi
istotnymi elementami ruchu hospicyjnego były chrześcijańskie wartości zaczerpnięte z tradycji katolickiej i protestanckiej, przy jednoczesnej otwartości na każdego człowieka, bez
względu na jego światopogląd czy osobiste przekonania. Doświadczenia związane z działalnością pierwszych hospicjów
i oddziałów medycyny paliatywnej przyczyniły się do szybkiego rozpowszechnienia się filozofii hospicyjnej na świecie.
Zainspirowani przez działalność hospicjów przedstawiciele
świata medycyny, psychologii, duchowości, zaczęli studiować
zagadnienia umierania i śmierci w nowej perspektywie. Doprowadziło to do powstania, czy też odrodzenia medycyny paliatywnej, psychoonkologii i tanatologii. Medycyna paliatywna,
wyrosła z ruchu hospicyjnego, domagała się większej precyzji
w definicjach, sformułowaniach i badaniach naukowych. Obok
4

Historia powstania ruchu hospicyjnego, [w:] www.forumhospicjum.pl.
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licznych stowarzyszeń hospicyjnych, będących luźnymi federacjami, powstały bardziej profesjonalne stowarzyszenia opieki
paliatywnej, zrzeszające lekarzy i naukowców zajmujących się
tematyką pomocy chorym terminalnie i umierającym. Ośrodki
te, posiadając struktury i budżet, były lepiej przygotowane do
prowadzenia dialogu ze światem służby zdrowia, mając również możliwość wpływu na wprowadzenie filozofii hospicyjnej
do programów akademickich szkół medycznych. Doprowadziło to w latach 70. do powstania katedr medycyny paliatywnej
na uczelniach medycznych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, skąd wzięły przykład inne kraje Europy i świata. W Polsce pierwsza katedra medycyny paliatywnej została utworzona
w 1990 roku w Poznaniu, będąc pierwszą tego typu placówką
w Europie Środkowej i Wschodniej5.
Jednym z elementów holistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej jest troska o duchową i religijną stronę życia człowieka zagrożonego śmiercią. Różni się to zdecydowanie od
powszechnie panującej w medycynie wizji biofizjologicznej
pomocy choremu, gdzie na niemedyczne elementy opieki nie
ma zbyt wiele miejsca. W konsekwencji brakuje w procesie choroby czy umierania miejsca na zbawczą wartość cierpienia, o której tak mówił Jan Paweł II: Wszyscy cierpiący
raz na zawsze zostali wezwani, aby stali się „uczestnikami
cierpień Chrystusowych”. Tak też wszyscy zostali wezwani,
aby „dopełniać” cierpieniem swoim „braki udręk Chrystusa”6. Chrystus nauczył człowieka równocześnie świadczyć
dobro cierpieniem – oraz świadczyć dobro cierpiącemu.
J. Pyszkowska, Medycyna paliatywna – referat wygłoszony na XIII Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej, Częstochowa 2009
6
Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Doloris V,19
5
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W tym podwójnym aspekcie odsłonił sens cierpienia do samego końca.
Przekonanie o ważności pierwiastka duchowego towarzyszyło Cicely Saunders od początków współczesnego ruchu hospicyjnego, będąc także jednym z istotnych elementów odnowy
spojrzenia na umieranie w warsztatach dr Kubler-Ross. Holistyczna wizja opieki stała się nowym sposobem towarzyszenia
chorym i ich rodzinom. Pacjent i jego rodzina są pierwszorzędnymi podmiotami opieki, która koncentruje się na terapii bólu
i kontroli symptomów, kładąc również duży nacisk na psychologiczne, emocjonalne, socjokulturalne i duchowe potrzeby7.
4. Nowe spojrzenie
Dzięki tej swoistej rewolucji w postrzeganiu potrzeb terminalnie chorego, duchowe i religijne aspekty związane z umieraniem stały się znowu częścią humanistycznej medycyny,
a także całego świata socjokulturalnego, w którym żyjemy.
Współczesne społeczeństwo uświadomiło sobie istotny fakt
– pomimo wszystkich osiągnięć nowoczesnej nauki i technologii, umiera ciągle 100% ludzi dotkniętych procesem umierania. I choć nauka potrafi opóźnić śmierć, nie potrafi w żaden
sposób jej zapobiec ani powiedzieć z pewnością, co dzieje się
z człowiekiem po śmierci. Odrzucając tradycyjne i teologiczne
wyjaśnienia koncepcji życia po śmierci i rytuałów pozwalających żyć nadzieją nieśmiertelności, technologiczne społeczeństwo powołało do życia nowych „kapłanów i akolitów nowej
religii” – lekarzy i pielęgniarki, którzy podtrzymywali iluzję,
że możemy żyć wiecznie. Hospicjum przerwało wiarę w taką
7

E. Kubler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998, s. 26.
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iluzoryczną wszechmoc medycyny i przeniosło akcent z adoracji„kapłanów” nowoczesnej medycyny i jej osiągnięć na osobę chorego. Hospicjum pragnie być duchowe i wspólnotowe,
oparte na chrześcijańskich i humanistycznych fundamentach,
a zarazem ekumeniczne i otwarte na wszystkie religie i kultury.
Prowadzi to do praktykowania ekumenizmu i wzajemnej tolerancji, a także współpracy we wszystkich możliwych aspektach duchowej i pastoralnej opieki8.
Takie rozumienie duchowości w ekumenicznej i wielokulturowej perspektywie, coraz bardziej obecnej w społeczeństwach
Zachodu, zakłada również konkretne wyzwania pastoralne.
Niektóre koncepcje i wierzenia innych religii nie zgadzają
się z chrześcijańską wizją świata, śmierci i zbawienia, ciągle
dominującą w społeczeństwach Zachodu. Należy wiec przyjąć holistyczną duchowość, która podkreśla fakt, że żyjemy
w otoczeniu boskiej rzeczywistości i że każdy element stworzonego świata jest potencjalnym objawieniem Boga. Podążanie za Bogiem zakłada zaangażowanie się w kontynuację dzieła
stworzenia na ziemi, używając bogactw ziemi w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Stara się ono objąć wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji, wraz ze związkami i stosunkami międzyludzkimi, pracą i całym światem materialnym. Rozumienie
duchowości na sposób holistyczny zakłada i wymaga powiązania jej z każdym elementem rozwoju ludzkiego – zarówno
psychologicznym, jak i duchowym, społecznym, politycznym
i kulturalnym. I chociaż w chrześcijańskiej perspektywie poszukiwanie tej całościowej wizji jest możliwe tylko w osobie
Jezusa Chrystusa jako źródła i pełni życia, to może być ona
otwarta na inne drogi duchowych i religijnych tradycji, które tak jak chrześcijaństwo dążą do budowania lepszego świata
8

A. Dziedziul, ks., Sens umierania, sens hospicjum, [w:] www.hospicja.pl.
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i oczekują królestwa niebieskiego. W takim tylko sensie jest
możliwa aplikacja holistycznej duchowości do chrześcijańskiego doświadczenia duchowego9.
Umierający zazwyczaj ma wiele trosk i niezałatwionych
spraw. Obawia się cierpienia, bólu, gwałtownej zapaści, utraty kontroli nad swoim organizmem i świadomością, ale obawia się również bardzo o los swojej rodziny i przyjaciół. Jest
sfrustrowany swoją słabością i niemożliwością dopełnienia
życiowych planów. Powszechna jest również obawa przed obciążaniem rodziny, a także poczucie winy wobec najbliższych,
których zostawia się w trudnej sytuacji. Pojawia się lęk przed
nieznanym, przed „drugą stroną”, przed spotkaniem z Bogiem,
przed niewiadomym. To wszystko wiąże się z największą obawą, która łączy w sobie wszystkie powyżej wymienione, nazwaną lękiem przed unicestwieniem. Wiele pytań i obaw ma
też rodzina chorego, towarzysząca bliskiej osobie, która cierpi. Wobec różnorodnych problemów, obaw i pytań zespół hospicyjny powinien być przygotowany nie tylko do medycznej
opieki, terapii bólu i utrzymania jak najwyższej jakości życia,
ale również do nie medycznego towarzyszenia i wspierania zarówno pacjenta, jak i jego rodziny10.
5. Potrzeba współpracy
Zespół hospicyjny składa się z profesjonalnie przygotowanego personelu i z odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy. Od samego początku podkreślana była kluczowa rola
pielęgniarki, odpowiedzialnej za codzienne towarzyszenie
9
10

T. Knop, ks., Kapelania …, dz. cyt.
K. de Walden-Gałuszko, U kresu, Gdańsk 1996, s.12.
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umierającemu. Lekarze sprawują rolę superwizora, zwłaszcza
jeśli chodzi o przyjęcie pacjenta, określenie jego potrzeb i terapię bólu. W razie potrzeby do dyspozycji są także psychiatrzy
i fizjoterapeuci.
Do niemedycznej części zespołu należą: psycholog, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy i muzyko-terapeuta,
a także kapelan i asystent pastoralny. Do tej grupy dołączyć należy również wolontariuszy, którzy stosownie do swoich możliwości czasowych i odbytego przeszkolenia mogą wykonywać rożne prace pomocnicze i towarzyszyć choremu oraz jego
rodzinie. W większości hospicjów jest specjalny departament
ds. wolontariatu, gdyż wolontariat liczy często więcej osób
niż zatrudnionych na etatach. Szczegółowo opracowane szkolenia, uczestnictwo w pracach i rewizjach zespołowej opieki
hospicyjnej, jak również formacja stała sprawiają, że wolontariusze są cennym, a często niezastąpionym elementem opieki
hospicyjnej. Zespół troszczy się o potrzeby pacjenta, rodziny
lub przyjaciół, a także o właściwe funkcjonowanie zespołu
i właściwą jakość opieki. Zespół jest nieustannie zobowiązany
dbać o zachowanie godności i integralności osobowej chorego,
przechodzącego przez trudny moment życia, jakim jest umieranie11.
Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim właściwie informować pacjenta o jego stanie i zapewnić, że zostaną podjęte
wszelkie środki, aby mu pomóc. Chory powinien mieć możność podejmowania decyzji, które mogą zależeć od niego,
aby nie tracił poczucia panowania nad swoim życiem. Należy utrzymywać otwartą i jednoznaczną komunikację zarówno
z pacjentem, jego bliskimi, jak i wewnątrz zespołu hospicyjneT. Wójtowicz, ks., Praca z ludźmi nieuleczalnie chorymi, [w:]www.hospicja.pl.
11

116

HOSPICJUM JAKO MIEJSCE OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ I PALIATYWNEJ...

go. Bardzo ważny jest czas poświęcony umierającemu, umiejętność słuchania i towarzyszenia w problemach, które wydają
się istotne lub nierozwiązane czy niezakończone.
Również rodzinie terminalnie chorego należy zapewnić
stosowną opiekę. Przede wszystkim pomoc w pielęgnowaniu
i towarzyszeniu umierającej osobie, ale także o wsparcie, przygotowanie do podstawowych czynności pielęgnacyjnych oraz
o przygotowywanie na śmierć i przejście przez żałobę. Zależnie od typu rodziny należy wziąć pod uwagę współmałżonka
lub inną osobę najbliżej związaną, dzieci, z którymi należy
postępować stosownie do ich wieku, wnuki oraz inne osoby
z rodziny lub z kręgu przyjaciół. Określają to odpowiednie
procedury w programach hospicyjnych. Obejmują one potrzeby różnych członków rodziny na każdym etapie. Po śmierci
kontynuuje się terapie rodzinne, grupowe i indywidualne dla
wszystkich chętnych i potrzebujących pomocy w przeżywaniu
procesu osamotnienia i żałoby. Osobnym zagadnieniem są wyzwania i problemy członków zespołu hospicyjnego, na co dzień
przeżywających powtarzający się dramat śmierci i umierania.
Formacja wstępna i stałe dokształcanie się personelu w ruchu
hospicyjnym przewiduje różne techniki i sposoby radzenia sobie z procesem wypalenia zawodowego12.
6. Aktualny stan ruchu hospicyjnego w Polsce
Obecnie jest w Polsce około 400 jednostek opieki hospicyjnej/paliatywnej, co jednak nie zaspokaja rzeczywistych poW. Terlecka, Zagadnienia etyczne w aspekcie problemów opieki paliatywnej – referat wygłoszony na XIII Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej, Częstochowa 2009.
12
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trzeb chorych i ich rodzin. Dostępność opieki paliatywnej/hospicyjnej zależy nadal w dużej mierze od miejsca zamieszkania chorego. Zdecydowanie lepsza sytuacja pod tym względem
występuje w dużych i średnich miastach. Najsłabiej rozwinięta
jest ta opieka na terenach wiejskich. Fakt ten świadczy o konieczności stworzenia warunków sprzyjających organizowaniu
nowych jednostek opieki hospicyjnej/paliatywnej na terenach
ich pozbawionych. Różnice zaznaczają się także w odniesieniu
do poszczególnych województw. Najlepszą sytuację pod tym
względem odnotowano w województwie śląskim, mazowieckim, łódzkim i pomorskim. Gdy analizując potrzeby opieki
hospicyjnej/paliatywnej za jednostkę rozliczeniową przyjęto
powiat, wychodząc z założenia, że docelowo w każdym powiecie powinien istnieć hospicyjny zespół opieki domowej jako
standard, ujawniły się również dość znaczne braki – powiaty pozbawione opieki domowej. Poprawa tego stanu wymaga
podjęcia w najbliższej przyszłości intensywnych działań.
Można przyjąć ogólnie, że w skali kraju realizujemy opiekę
paliatywna/ hospicyjną w około 50 procentach. Mamy około 50
hospicjów stacjonarnych i około 70 oddziałów opieki paliatywnej zorganizowanych przy szpitalach. Łącznie dysponują one
około 800 łóżkami. Nie pokrywa to naszego zapotrzebowania,
które zgodnie z zaleceniem (5 łóżek na 100 tys. mieszkańców)
powinno wynosić około 1900. Brakuje nam zatem około 1100
łóżek13.
Opieka nad osobami umierającymi sprawowana jest przy
udziale lekarzy rodzinnych lub lekarzy innych specjalności
(np. na różnych oddziałach szpitalnych), co nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie szkolenia podyplomowego. Jest
ono realizowane przez poszczególne województwa w formie
13

J. Pyszkowska, Medycyna paliatywna…, dz. cyt.
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kursów podyplomowych (tzw. kształcenia ustawicznego) lub
konferencji naukowo-szkoleniowych przeznaczonych dla personelu medycznego zaangażowanego w opiekę hospicyjną
i paliatywna.
W 1999 r. powstał program kształcenia i specjalizacja
szczegółowa z medycyny paliatywnej. Obecnie mamy około
70 lekarzy specjalistów z medycyny paliatywnej. Jest to powód
do dumy i radości, jednak zdajemy sobie sprawę, że docelowo powinniśmy mieć około 400 specjalistów z tej dziedziny.
Mimo bardzo dobrego przygotowania fachowego i ogromnego zaangażowania naszych pielęgniarek nie posiadamy wśród
nich specjalistek w zakresie opieki paliatywnej. Przyczyną
tego są pewne trudności organizacyjne, które – miejmy nadzieję – zostaną wkrótce przezwyciężone. Ogromnym bogactwem
hospicjów są wolontariusze. Ich akces i aktywność zależą
w dużym stopniu od atmosfery panującej w zespole i poczucia
przydatności. Nastawienie wobec nich w różnych hospicjach
jest bardzo różne. W ostatnich dwóch latach odnotowano i tutaj duży postęp. Szkolenie wolontariuszy zorganizowano odpowiednio w 50 i 60 procentach jednostek.
Wyraźnie odczuwalnym brakiem, co trzeba będzie nadrobić w najbliższej przyszłości, jest brak psychologów i fizjoterapeutów, którzy chorym w stanie terminalnym są niezwykle potrzebni. Jest ich zdecydowanie za mało i to zarówno
w opiece stacjonarnej, jak i zwłaszcza w domowej14. Nie
najlepiej jest rozwiązany także problem opieki duchowej.
Wprawdzie w każdej jednostce opieki paliatywnej/hospicyjnej jest kapelan, czasem także zatrudnione są zakonnice – to
jednak nie wszyscy księża są „oddelegowani” specjalnie do
tej pracy, w związku z czym nie zawsze są do niej właściwie
14

Tamże.
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przygotowani i nie zawsze dysponują czasem, gdy chorzy
w stanie terminalnym ich potrzebują15. Rozwijający się nurt
opieki paliatywnej po opracowaniu głównego problemu, którym niewątpliwie jest umiejętność opanowania dolegliwości
fizycznych (zwłaszcza bólu), za rzecz równie istotną uznał
zwrócenie uwagi na często pomijane potrzeby psychiczne
osób umierających. Bezdyskusyjny obecnie jest związek stanu fizycznego chorych z ich przeżyciami psychicznymi, stąd
w centrum zainteresowania znalazły się takie sprawy, jak reakcja na chorobę i proces leczenia, problemy komunikacji
i wzajemnych układów w rodzinie, w zespole leczącym, możliwość pomocy psychologicznej w przystosowaniu do choroby,
a także leczenie związanych z nią zaburzeń równowagi psychicznej.
Holistyczny charakter opieki oznacza nie tylko nastawienie na zaspokojenie wszystkich ważnych dla chorego potrzeb, lecz również«troskę o jego rodzinę. Członkowie rodziny
w przypadku poważnej choroby bliskiej sobie osoby znajdują
się zwykle w stanie dużego stresu. Jest to zupełnie zrozumiałe. Rodzina (zwłaszcza jeśli jest rodziną dobrą i związaną uczuciowo z chorym) przeżywa w tym czasie szczególnie
wiele trudnych chwil. Duże obciążenie stanowią dla niej przeważnie dolegliwości chorego. Na bóle i duszności, znoszone
przez bliską osobę, opiekunowie reagują lękiem i przygnębieniem, płynącymi zarówno ze współczucia, jak i z własnej bezradności. Silne emocje wywołują także zaburzenia psychiczne
chorego, głównie majaczenia lub zmiany zachowania, które
pozbawiają opiekunów nagrody w postaci dobrego kontaktu
z chorym, jego wdzięczności, uśmiechu itp. Dla wielu osób,
które stykają się z człowiekiem ciężko chorym po raz pierwszy
15

T. Knop, ks. Kapelania w opiece paliatywnej…, dz. cyt.
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w życiu i nie są przyzwyczajone do pracy w domu, konieczność przejęcia obowiązków domowych i nieumiejętność pielęgnacji stanowią dodatkowo duże obciążenie. Myśl o rozłące –
o odejściu bliskiej osoby – staje się niewątpliwie dla większości
kochających członków rodziny, zwłaszcza dla współmałżonka,
ojca czy matki, źródłem największego cierpienia. Uczucie to
jest tym cięższe do zniesienia, im bardziej jest ukrywane16.
Jeśli chory nie zna swojego stanu – a tak przecież bywa dość
często – opiekun kryje swój smutek, stara się pokazywać na
zewnątrz pogodną twarz, co nie jest rzeczą łatwą.
Wiele osób boi się śmierci. W rozmowie z zespołem hospicyjnym często padają pytania: „Jak to będzie w momencie odejścia? Czego się można spodziewać? Jak się mam zachować?”.
Rozmowa kończy się przeważnie prośbą, żeby ktoś z zespołu
był obecny, gdy „to” się stanie. Lęk odczuwany przez chorego
przed chwilą umierania jest bardzo dużym obciążeniem dla jego
opiekuna. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację rodzinną chorego terminalnie, na więzi emocjonalne łączące go z najbliższymi, jak również z gronem przyjaciół. Nie bez znaczenia
jest również relacja pacjent – zespół leczący, która może mobilizować pacjenta, redukować lęk, tworzyć atmosferę sprzyjającą
współpracy i współdziałaniu z personelem medycznym. Jest to
jednak związane z jakością opieki medycznej, z kompetencją
i kwalifikacjami zespołu leczącego, jak również warunkami
i możliwościami technicznymi czy lokalowymi danej placówki.
Sytuacja pacjenta w terminalnej fazie choroby jest uwarunkowana jego strukturą osobowości, poziomem odporności psychicznej,
sposobem spostrzegania otaczającej rzeczywistości itd.17
A. Bartoszek, Człowiek w obliczu cierpienia, umierania, Katowice
2000, s. 37.
17
S. Leone, Śmiertelnie chory, Kraków 2000, s. 53.
16
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SUMMARY
Hospice as a place of pastoral and palliative care over
a badly ill person.
Care of terminally ill person in hospice makes ponderable
problem for a contemporary priesthood of sick and disabled
people. It is also a subject of one of medicine departments interest, called palliative medicine. Taking up the subject of such
care in the article seems to be justifiable. This article shows pastoral as well as palliative side of service for a very ill and dying
person. Hereby article shows the outline of hospice movement
history in the world as well as in Poland. It demonstrates that
care of a very ill person demands not only medical, but also
psychological and pastoral actions. It emphasises the important
role of voluntary service, without which appropriate functioning of hospice workgroups is impossible. In the article there is
also mention about the most important problems, with which
the hospice movement struggles at the moment and about prospects and ways of solving them.
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RELIGIJNOŚĆ A LĘK U CZŁONKÓW
NEOKATECHUMENATU
Religiousness and anxiety of the Neocatechumenates
Psychologia jako dyscyplina naukowa na przestrzeni lat
dość często zajmowała się złożoną problematyką religijności.
Religijność rozumiana była rozmaicie, często skrajnie przez
różne kierunki psychologiczne i badaczy. Zygmunt Freud patrzył na nią przez pryzmat zagrożenia dla człowieka i kompensatę niespełnionych pragnień organicznych. Carl Jung i Viktor
Frankl postrzegali ją jako konieczną część składową ludzkiej
psychiki, która bierze udział w integracji osobowości. O religijności jako źródle integrującym osobowość człowieka pisał
również wielokrotnie Gordon Allport. Wymienione postacie,
a także ich następcy dali podwaliny służące do późniejszych
coraz dogłębniejszych analiz fenomenu religijności. Analizy te
odbywały się w dwóch skrajnych wymiarach: marksistowskim
oraz chrześcijańskim. Pierwszy z nurtów uznawał religijność
za siłę hamującą i niszczącą rozwój człowieka, drugi oparł się
* Błażej Szostek – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej oraz magister psychologii klinicznej. Zatrudniony na stanowisku
adiunkta na Wydziale Teologicznym UKSW. Prowadzi także wykłady zlecone
z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii wychowawczej i psychologii
społecznej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.
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na fenomenologiczno-humanistycznym nurcie, gdzie religijność pozwala doświadczyć piękna, dobra, sprawiedliwość etc.
W badaniu religijności i wspólnot religijnych szczególne
miejsce zajmuje psychologia religii, badająca zjawisko religijności samo w sobie, a także pod kątem związku religijności
z życiem psychicznym człowieka. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze z zakresu psychologii religii szczególnie
koncentrują się na badaniu: wskaźników dojrzałej i niedojrzałej religijności, koncepcji Boga w danym typie religijności,
autentyczności przekonań religijnych, religijności personalnej
i apersonalnej, wspólnotowym wymiarze religijności oraz
badaniu religijności poszczególnych grup ludzi wraz z korelacjami z różnymi wymiarami osobowościowymi. Niniejszy
artykuł podejmie próbę ukazania jak religijność przekłada się
na poziom lęku jako stanu i jako cechy u grup neokatechumenalnych.
Podstawę artykułu będą stanowiły prowadzone przeze mnie
w 2008 roku badania członków Neokatechumenatu należących
do warszawskich wspólnot. Powodem zainteresowania się
Neokatechumenatem jako grupą badawczej była
tocząca się wtedy wewnątrz Kościoła ożywiona dyskusja
dotycząca miejsca Neokatechumenatu w Kościele1. Wtedy jak
i obecnie niektórzy dostrzegają w Neokatechumenacie nadzieję dla Kościoła, inni upatrują zagrożenia, które ich zdaniem
przejawiać się może w różnych zmianach dokonanych w liturgii i w wymiarze nauki dogmatycznej Kościoła Katolickiego. Określają oni wspólnoty, jako twory heretyckie stanowiące
Zob. E. Skotnicki, Neokatechumenat – szansa czy zagrożenie dla Kościoła?, Kielce 2000; E. Zoffoli, Czy „droga” Neokatechumenatu jest prawowierna?, Komorów 1999; E. Marighetto, Tajemnice Drogi Neokatechumenalnej, Warszawa 2006.
1

124

RELIGIJNOŚĆ A LĘK U CZŁONKÓW NEOKATECHUMENATU

zagrożenie dla Kościoła i dla samych członków opisywanej
wspólnoty. Nie starając się deprecjonować którejś ze stron tych
teologicznych dyskusji można stwierdzić, że Neokatechumanat jest bytem zauważonym w ponad miliardowej wspólnocie Kościoła Katolickiego. Wspomniana dyskusja obecna jest
w Kościele także teraz, choć w mniejszym nasileniu, czego powodem są dekrety Stolicy Apostolskiej, aprobujące Neokatechumenat2. Drugim powodem przebadania Neokatechumenatu
jest niewielka ilość badań empirycznych opisujących tę grupę.
Jest to o tyle zaskakujące, że grupy neokatechumenalne obecne są w ponad 100 krajach, a ich liczba dynamicznie wzrasta,
szczególnie w krajach gdzie zeświecczenie społeczeństwa jest
znaczne.
Podjęcie próby przebadania poziomu lęku u grup neokatechumenalnych był nieprzypadkowy. Lęk towarzyszy każdemu
człowiekowi przez całe życie i odgrywa w nim istotną rolę.
Lęk może mieć dla człowieka znamiona pozytywne, ponieważ
jako inicjator ucieczki i obrony chroni go przed niebezpieczeństwem. Czasami jednak nadmiar lęk powoduje zaburzenia
lękowe. Zaburzenia te dotykają 2-5% populacji. W prezentowanym badaniu przebadany został poziom lęku jako stanu
i jako cechy. Pierwszy rodzaj lęku określony jako cecha, uzewnętrznia się tym, że człowiek, reprezentujący jego wysoki
poziom, reaguje na niegroźne sytuację lękiem niewspółmiernie
silniejszym do obiektywnego zagrożenia. Drugi rodzaj określony jako stan ujawnia się najczęściej, przez uczucia obawy
i napięcia wraz z towarzyszącym tym objawom pobudzeniem
układu nerwowego.

Zob. M. Czerska, Droga Neokatechumenalna, w: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x50529/droga-neokatechumenalna/ (20.02.2012 r.).
2
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Celem badania była chęć pełniejszego spojrzenie na religijność osób znajdujących się we wspólnocie neokatechumenalnej oraz w oparciu o badanie empiryczne, na próbie wykazania
związku religijności z poziomem lęku, jako stanem i jako cechą. Celem pośrednim założonym przeze mnie było również
poznanie specyfiki religijności Neokatechumenatu.
Na początku badania postawiono hipotezę, która mówi, że
religijność ma wpływ na poziom lęku a członkowie neokatechumenatu będą mieli niższy poziom leku niż osoby praktykujące, ale nie uczestniczące tak intensywnie w życiu religijnym. Hipoteza ta ma podstawy w wynikach badaniach prowadzonych przez psychologów wywodzących się z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego – Władysława Prężyny oraz Józefa
Bazylaka. Udowodnili oni, że częste praktyki religijne, głębsze doświadczanie wspólnoty, bardziej rygorystyczna moralność wiąże się z niższym poziomem lęku i odwrotnie – wysoki
poziom lęku będą reprezentować osoby, których intensywność
religijna jest niska.
Strategia badania
 Charakterystyka badanych grup
Grupę badawczą stanowili członkowie Drogi Neokatechumenalnej, będący po pierwszym skrutinium odbywającym
się na ogół po 2-3 latach od momentu wstąpienia na Drogę.
Przebadani z grupy badawczej, odbywają swoją formację
w parafiach warszawskich. Grupę kontrolną stanowili losowo wybrani praktykujący katolicy, którzy nigdy nie byli i nie
są związani z Drogą Neokatechumenalną. Zarówno do grupy
badawczej jak i kontrolnej dobór osób odbywał się na drodze
randomizacji.
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Wiek osób biorących udział w badaniu zawierał się w przedziale od 20 do 40 lat. Średnia wiek wynosiła 30,47 lat. Grupy
badawcza i kontrolna wyrównane były pod względem wieku.
 Metody badań (narzędzia badawcze)
Do badania użyto dwóch kwestionariuszy: Inwentarzu Stanu i Cechy Lęku STAI, którego głównym twórcą był Charles
D. Spielberger, oraz Postaw Religijnych autorstwa Dirka Hutsebauta.
Pierwszy z wymienionych jest narzędziem przeznaczonym
do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako
względnie stała cecha osobowości.
STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) – lęku-cechy. Pytania
składające się na obie skale umieszczone są po obu stronach
jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20
pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedna z czterech skategoryzowanych odpowiedzi. Rzetelność obu skal jest
wysoka. Trafność teoretyczna obu skal potwierdzona została
w wielu badaniach: wyniki w STAI korelują istotnie z wynikami
narzędzi mierzących podobne do lęku konstrukty teoretyczne;
trafność skali X-1 dodatkowo zweryfikowana i potwierdzona
w licznych badaniach eksperymentalnych. Wykorzystuje się go
do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających
rejestrowania zmian nasilenia lęku.
Kwestionariusz Postaw Religijnych służy do badania specyfiki religijności. Składa się z 81 stwierdzeń, a zadaniem
osoby badanej jest odpowiedzieć w jakim stopniu identyfikuje się z każdym z nich. Skala odpowiedzi, z której korzysta
osoba badana zawiera się w zakresie od 1-7, gdzie 1 oznacza
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„zdecydowanie nie zgadzam” się, a 7 „zdecydowanie zgadzam
się”. W instrukcji znajduje się sugestia, aby unikać odpowiedzi „nie mogę się zdecydować”. Kwestionariusz składa się
z 10 podskal, a każda podskala z 8 pytań. Podskale mierzą
takie cechy religijności jak: zależność, autonomia, buntowniczość, wina, identyfikacja, współhumanitarność, norma
etyczna, akceptacja przekonań, centralność religii, obawa
przed niepewnością. Treści skal znajdujące się w kluczu są
określone następująco: Zależność – człowiek odczuwa potrzebę pomocy Bożej, która konieczna jest do jego istnienia.
Bóg jest widzialny jako Ktoś kto daje istnienie; Autonomia
– odpowiedzialność człowieka wyrasta poprzez jego uniezależnienie od normatywnej funkcji, Buntowniczość – Bóg
nie spełnia pewnych oczekiwań, wyzwalając bunt ze strony
proszącego; Wina – Jednostka doświadcza poczucia winy
i czuje się osądzana przez Boga; Identyfikacja – Jednostka
identyfikuje się z Jezusem Chrystusem jako idealnym człowiekiem i wzorem, Współhumanitarność – Ukierunkowanie
na Boga poprzez ukierunkowanie na człowieka. Bóg jest dostrzegalny i odnajdywany w ludziach; Norma etyczna – Bóg
jest dostrzegalny jako norma absolutna; Akceptacja przekonań – Dogmaty stanowiące treść przekonań są bezwzględnie
akceptowane; Centralność religii – stopień ważności jaką
przekonania religijne odgrywają w codziennym życiu; Obawa przed niepewnością – poszukiwania większej obiektywnej pewności moich przekonań.
 Zmienne i procedura badawcza
W przeprowadzonym badaniu mierzono następujące zmienne: zmienną zależną, określoną jako wpływ religijności na
poziom lęku, jako stan i jako cechę, oraz zmienną niezależną,
128

RELIGIJNOŚĆ A LĘK U CZŁONKÓW NEOKATECHUMENATU

określoną jako przynależność do Drogi Neokatechumenalnej
lub brak przynależności do Drogi Neokatechumenalnej.
W badaniu kontrolowano płeć oraz wiek osoby badanej.
Badanie rozpoczynało się od prośby badającego o wypełnienie kwestionariuszy przez osobę badaną. Prośba motywowana
była informacją o przyszłym wykorzystaniu wyników badań
a pracy magisterskiej z psychologii. Badani otrzymali koperty
z kwestionariuszami, poinformowani byli, że wszelkie instrukcje znajdują się na początku każdego z kwestionariuszy. Badanie było anonimowe, udział w badaniu dobrowolny. Badanie
przeprowadzono bez ograniczenia czasowego w naturalnych
warunkach.
Dyskusja wyników3
Założona na początku hipoteza, że członkowie Drogi Neokatechumenalnej uzyskają wyższe wyniki na skalach religijności, a niższe na skalach lęku potwierdziła się tylko częściowo.
Osoby z grupy badawczej uzyskują istotnie statystycznie
niższe wyniki na skalach lęku jako stanu i jako cechy niż osoby z grupy kontrolnej. Wyniki te potwierdzają tezę J. Bazylaka
oraz W. Prężyny. Pierwszy z nich dowiódł, że większa ilość
praktyk religijnych, wiedzy religijnej, głębsze doświadczenie
wspólnoty, bardziej rygorystyczna moralność, tym grupa przeżywa mniejsze nasilenie stanów lękowych4. Z badań Prężyny
Ze względu na obszerność opisu statystycznego, autor pominął go
w artykule i przeszedł bezpośrednio do dyskusji wyników. Czytelnicy, którzy
chcieliby się zapoznać z tą częścią badania, mogą nawiązać kontakt z autorem
b.szostek@uksw.edu.pl
4
J. Bazylak, Postawy religijne młodzieży i ich związek z wybranymi elementami osobowości, Warszawa 1984, s. 152-153.
3
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wynika, że człowiek, który prezentuje wysoki poziom niepokoju, będzie prezentował również niską intensywność życia
religijnego5.
Grupy neokatechumenalne prowadzą bardzo intensywną
formację religijną, przejawiającą się w głębokim doświadczaniu życia wspólnotowego przez m.in. tzw. krąg doświadczeń
polegający na wspólnym dzieleniu się wydarzeniami ze swojego życia, które miały istotny wpływ na dojrzewanie w wierze.
Dzielą się tam również swoimi doświadczeniami w walce ze
słabościami. Można powiedzieć, że kręgi doświadczeń mają
pewne cechy terapii grupowej. Druga mogąca mieć wpływ na
wyniki badań jest intensywność praktyk religijnych przejawiająca się w dość dużej częstotliwości spotkań we wspólnocie.
Nacisk kładzie się również na Drodze na formację intelektualną prowadzoną w ramach katechez przez katechistów i lektury
pozycji teologicznych często o charakterze naukowym.
Wyniki badań, ukazują także mniejsze zróżnicowanie wyników na skali lęków w grupie badawczej. Może to być spowodowane tym, że grupa badawcza była bardziej homogeniczna
niż grupa kontrolna. Wpływ na to może mieć również specyfika formacji neokatechumenalnej, gdzie aby przejść na kolejny
etap drogi wszyscy członkowie przechodzą jednakową formację, rozważają podobne tematy w czasie cotygodniowych Liturgii Słowa i przekazywane im są jednakowe treści na tzw.
konwiwencjach.
W skali religijności mierzonej Kwestionariuszem Postaw
Religijnych osoby z Neokatechumenatu uzyskały wyższe
wyniki w skali „Identyfikacja”. Oznacza to, że osoby będące na Drodze Neokatechumenalnej biorący udział w badaW. Prężyna, Funkacja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981, s. 85-88.
5

130

RELIGIJNOŚĆ A LĘK U CZŁONKÓW NEOKATECHUMENATU

niu bardziej niż osoby praktykujące, ale nie będące związane
z neokatechumenatem identyfikują się z Jezusem Chrystusem,
jako idealnym człowiekiem i wzorem. Niższe wyniki badani
członkowie Neokatechumenatu uzyskali na skalach „Współhumanitarność” i „Centralność religii”. Oznacza to, że mniej
ukierunkowują się na Boga poprzez ukierunkowanie na człowieka i mniej odnajdują i dostrzegają Boga w ludziach. Również mniejszy jest stopień ważności jaką przekonania religijne
odgrywają w ich życiu.
Badanie pokazało także występowanie negatywnego słabego związku wymiaru „Buntowniczość” oraz „Identyfikacja”
z lękiem jako stanem oraz z lękiem jako cechą. Oznacza to,
że im wyższe wyniki uzyskują osoby z Neokatechumenatu
w skali „Buntowniczość” oraz „Identyfikacja” tym uzyskują
niższe wyniki w obu badanych skalach lęku. W skali „Akceptacja przekonań religijnych” oraz „Obawa przed niepewnością”
stwierdzono, że występuje istotnie negatywny słaby związek
z lękiem, jako stanem. Oznacza to, że im wyższe wyniki uzyskują osoby z grupy badawczej w skalach „Akceptacja przekonań religijnych” oraz „Obawa przed niepewnością” tym uzyskują niższe wyniki w skali lęku, jako stan. W skali „Obawa
przed niepewnością” występująca korelację jest bardzo słaba.
Postawiona hipoteza znajduje potwierdzenie w wynikach
empirycznych. Nie zawsze to potwierdzenie ma charakter całkowity, czasem jest ono tylko częściowe. Może to wskazywać
na złożoność badanej problematyki. Interpretacja badań ma
również pewne ograniczenia. Istotny może być tutaj poziom
aprobaty społecznej na szczerość odpowiedzi. Kolejnym ograniczeniem jest zawężenie badanej populacji tylko do wspólnot
warszawskich, co jest pewnym sensie ogranicza perspektywę
wyciągania wniosków o szerszym zakresie. Na wyniki może
mieć też wpływ historia życia osób badanych i różnorodność
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środowisk, z których się wywodzą i żyją. Ograniczeniem może
być też krótki czas w jakim osoby z grupy eksperymentalnej
są we wspólnocie dość krótko (kilka lat) co w perspektywie
pełnej formacji wynoszącej około 30 lat może być zmienną zakłócająca.
Mimo tych ograniczeń wyniki badania mogą zostać praktycznie wykorzystane przez duszpasterzy Drogi Neokatechumenalnej, ponieważ obrazują pewne spektrum postaw religijnych tej wspólnoty, a także wskazuje na wzajemną korelację
religijności i lęku.
SUMMARY
This article presents results of psychological research on the
relationship of religion with anxiety. Questionnaire used in the
Study of Religious Attitudes by Dirk Hutsebautaand Inventory
of State-Trait Anxiety by Charles Spielberger. Test group were
persons belonging to the Neocatechumenal communities.
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Spirituality of suffering in the face
of chosen aspects of psychology
W przestrzeni dyskusji teologicznej mamy do czynienia
z ciągłą próbą odpowiedzi na bardzo istotne zagadnienie dotyczące relacji jaka zachodzi pomiędzy teologią duchowości,
duchowością w jej praktyce a psychologią. Niejednokrotnie
podejmowane są próby traktowania powyższych dziedzin
* Ks. dr Marek Tatar w 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie. 20 czerwca 1989 obronił pracę magisterską, pt. „Kapłaństwo sakramentalne w pismach
ks. bpa Piotra Gąłębiowskiego”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab.
Józefa Krasińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach
1994–1999 podjął studia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego
w Warszawie. Jednocześnie w okresie wakacyjnym rozpoczął kurs języka
angielskiego w Brighton – Anglia. 23 czerwca 1999 zdał egzamin licencjacki
z Teologii Duchowości Chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. W latach 2000–2002 kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Teologia Duchowości Chrześcijańskiej i przygotowywał rozprawę doktorką pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego. Rozprawę pt.
„Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery” obronił 22 kwietnia
2002 roku. Od 1 października 2003 roku rozpoczął wykłady zlecone z przedmiotu Duchowość wczesnopatrystyczna oraz Ćwiczenia z mistyki chrześcijańskiej
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w sposób wykluczający. Liczne publikacje prezentują duchowość chrześcijańską, która wyklucza spojrzenie na człowieka w kategoriach psychologii, zarzucając tej ostatniej
naturalistyczną wizję. Mamy też do czynienia z próbami budowania systemów psychologicznych, pomijających sferę ducha
i nadprzyrodzoności. Przestrzenią, a także fenomenem, który
w sposób niezwykle skuteczny pokazuje wzajemną rolę i miejsce duchowości oraz psychologii jest doświadczenie cierpienia
w różnorodności jego form i przejawów. W dniach 2–5 maja
2011 r. w Moskwie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum
organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów oraz Psychoterapeutów Chrześcijańskich, w którym brali udział polscy
przedstawiciele. Dotyczyło ono w swojej treści doświadczenia
cierpienia oraz odkrywania człowieczeństwa świetle Ewangelii. Była to próba odpowiedzi na wyzwanie, które staje wobec
współczesnej cywilizacji.
na tymże Uniwersytecie. W tym samym czasie na zlecenia ks. bp. Ordynariusza prowadził zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i Instytucie Teologicznym w Radomiu. Od 1 października 2003 rozpoczął zajęcia
w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego we Lwowie z przedmiotów: Duchowość świeckich; Duchowość życia konsekrowanego; Duchowość
ruchów odnowy życia chrześcijańskiego w Kościele; Historia duchowości
chrześcijańskiej. Jednocześnie prowadzi zajęcia z Mistyki chrześcijańskiej
w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. Od 2006 roku prowadzi
zajęcia w Prymasowskim Instytucie życia wewnętrznego w Warszawie: Teologia duchowości ekumenicznej oraz Antropologia duchowości chrześcijańskiej. W roku 2006 odbył wakacyjne stypendium naukowe w Heythrop College
w Anglii. Zajmował się archiwalnymi zbiorami dotyczącymi kard. George’a
Basila Hume’a. Praca nad tym została zakończona podczas kolejnego pobytu
w Londynie w 2008 roku. W tym samym roku przebywał na Uniwersytecie
w Oxfordzie przygotowując przedmiot „Duchowość ekumeniczna”. Od momentu podjęcia pracy uniwersyteckiej opublikował dwie pozycje książkowe
oraz 26 artykułów naukowych dotyczących duchowości chrześcijańskiej.
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1. Fenomen cierpienia
Cierpienie należy do ogólnoludzkiego doświadczenia, tzn.
posiada charakter powszechny i można powiedzieć, że jako
zjawisko jest nieprzemijające. Historia ludzkości wskazuje,
że od momentu dramatu na początku ludzkości, który opisuje Stary Testament (por. Rdz 3,1–21), mamy do czynienia ze
szczególnymi skutkami, które można ogólnie określić jako
przejawy cierpienia. Biblijny opis bardzo jasno wskazuje na
konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Boga. Należy stwierdzić, że na gruncie teologii posiadamy z bardzo bogaty dorobek, który analizuje skutki tego grzechu1. Stwierdzamy, że
w grzechu tym mamy do czynienia z konsekwencjami dla całej ludzkości, a zatem skutki grzechu posiadają charakter uniwersalistyczny. Nieposłuszeństwo wobec Boga wprowadza
dysharmonię pomiędzy Stwórcą a człowiekiem (por. Rdz 3,8),
w strukturze samego człowieka (por. 3,10), następnie pomiędzy człowiekiem a człowiekiem (por. Rdz 3, 7; 15) oraz pomiędzy człowiekiem a otaczającym światem (por. Rdz 3,16–19).
Fundamentem jest zatem zburzenie relacji interpersonalnych.
Objawienie odkrywa w ten sposób samą genezę cierpienia oraz
jego źródło. Jest nim zakwestionowanie posłuszeństwa Bogu
oraz próba budowania porządku opartego na człowieku. Pycha
jako natura grzechu jest wejściem w dialog z samym centrum
zła, złem samym w sobie czyli z szatanem. Wydaje się, że to
wyjaśnienie posiada logiczny układ w odniesieniu do Objawienia2.
Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka, t. I, Lublin 2000, s. 342–360. Autor bardzo
bogato prezentuje dorobek myśli teologicznej w zakresie grzechu pierworodnego, łącznie z interpretacjami jego natury. W tym systematycznym opracowaniu znajdujemy także ujęcia pozateologiczne, tamże.
2
Por. tamże, s. 346–347.
1
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Problemem pozostaje zagadnienie tzw. cierpienia niezawinionego. W bardzo wielu przypadkach jego rozstrzygnięcie
jest niezwykle trudne jeśli chodzi o przyczyny i źródło. Warto
w tym miejscu odwołać się do wyjaśnienia Jezusa Chrystusa
(por. J 9,3; Łk 13,2–3). Odsyła On nie tyle do wyjaśnienia źródła cierpienia ale do jego sensu. Chrystus zrywa ze starotestamentalnym związkiem przyczynowo – skutkowym. Stary Testament bardzo mocno wiązał cierpienie jako zło z przyczyną.
Należy podkreślić, że zajmuje się tym w sposób bardzo obszerny i jest to jeden z jego centralnych tematów3.
Jak już zostało wspomniane, Jezus Chrystus nadaje zupełnie
odmienny sens cierpieniu zarówno w swoim słowie, gestach
ale przede wszystkim osobistej męce i śmierci4. Ewidentnym
tekstem, który można nazwać nadprzyrodzoną apoteozą cierpienia są błogosławieństwa (por. Mt 5,3-10; Łk 6,20–21). Nie
można w nich dopatrywać się ubóstwienia cierpienia jako takiego. Chrystus nie jest zwolennikiem cierpiętnictwa, wręcz
przeciwnie, sam swoimi czynami uwalnia człowieka od bólu
i cierpienia (por. Mt 8,16; 14,14; Mk 6,34; Łk 6, 18nn; 7,21;
J 11, 43nn). Zatem Chrystus wskazuje na cierpienie jako na
doświadczenie zarówno samego człowieka, jak również tych,
którzy współuczestniczą. Jest to dość zasadnicze we współczesnym zagrożeniu rozumienia cierpienia, które próbuje się wykluczyć z życia społecznego, bądź w duchu hedonistycznym
podejmować próby zniwelowania w sposób antyludzki.
Próbując wyjaśnić fenomen cierpienia należy odnieść się
także do osiągnięć współczesnej psychologii. Posiada ona
swój bardzo poważny wycinek badawczy, który określa się
Por. A. J. Najda, O cierpieniu w Biblii, w: Duchowość cierpienia, pr. zb.
pod red. W. Gałązki, Warszawa 2010, s. 204–208.
4
Por. tamże, s. 211–212.
3
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mianem „psychologii cierpienia”. Taką dziedziną zajmuje
się np. H. Jarosiewicz5, czy też ks. prof. J. Pastuszka6. Ten
ostatni już na samym wstępie czyni bardzo istotne zastrzeżenie: „Myśl filozoficzna nie może wyczerpująco wytłumaczyć problemu cierpienia”7. Uważa jednakże, że zajmowanie
tym problemem od trony psychologicznej pozwala człowiekowi pogłębiać własną samoświadomość. Widzi w cierpieniu
możliwość dojrzewania ludzkiego „ja”, które jest odzwierciedleniem najgłębszych pokładów duchowych. Stwierdza, że to prowadzi do odejścia człowieka od koncentracji
na zmysłowości zewnętrznej z jednoczesnym wewnętrznym
uszlachetnianiem8. Tenże twórca Studium Psychologii pod
nazwą Specjalizacja Filozoficzno-Psychologiczna w ramach
Wydziału Filozofii, nie zajmuje się samą genezą cierpienia,
raczej odwołuje się w swojej publikacji do ujęcia biblijno
– chrześcijańskiego. Również wspomniany H. Jarosiewicz
w swojej analizie zajmując się źródłem cierpienia twierdzi,
że należy w tym celu „wejść w głąb specyficznych doznań”9.
Skoro jest to przestrzeń poznania należy postawić dość zasadnicze pytanie dotyczące sposobu rozumienia przez autora
tego stwierdzenia. W tym miejscu bardzo istotne znaczenie
odgrywa koncepcja antropologiczna, którą przyjmuje się
jako podstawę analizy10. Autor stawia pytanie o człowiePor. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, „Cywilizacja” 16(2006),
s. 46–60.
6
Por. J. Pastuszka, Wierzę w Boga, Katowice 1984, s. 147–153.
7
Tamże, s. 152.
8
Por. tamże, s. 151.
9
H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, dz. cyt., s. 55.
10
Por. M. Tatar, Structure of man in the biblical act of the Creation,
Wystąpienie na Międzynarodowym Sympozjum Psychologów i Psychoterapeutów, Moskwa 03.05.2011.
5
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ka „homo agens?” czy też „homo patiens”. Jego odpowiedź
brzmi „homo sapiens”. Jak twierdzi w badaniu psychologicznym celem nie jest wyjaśnienie celowości cierpienia ale jego
mechanizm, oraz co je powoduje. W tym celu należy odwołać
się do racjonalności człowieka. To sfera, która odróżnia człowieka od innych istot żyjących. Nie znaczy to, że zwierzę
nie doznaje cierpienia, ale o to, że ból doświadczany przez
niego jest sygnałem do reakcji o podłożu czysto zmysłowo
– instynktownym. Ten brak świadomości refleksyjnej stymuluje zachowanie określone instynktem samozachowawczym,
który w rożnym stopniu jest rozwinięty u różnych zwierząt.
W konsekwencji prowadzi do odruchów samoobronnych.
W tym miejscu H. Jarosiewicz wypowiada bardzo śmiałą tezę,
że rozumność jest warunkiem cierpienia oraz stoi u jego genezy11. Twierdzenie to wydaje się być dość ryzykowne. Wprawdzie autor powołuje się na powiedzenie, że lepiej być cierpiącym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem, ale odwracając
twierdzenie dochodzimy do dość skomplikowanego dylematu. Wolno zatem w tym miejscu postawić wobec psychologii,
która tak twierdzi pytanie: Czy zakwestionowanie, usunięcie
rozumności człowieka, usuwa cierpienie? Czy człowiek, który ma zachwiany sposób funkcjonowania rozumu nie cierpi?
Takie postawienie sprawy jest usprawiedliwieniem i wydaje się być podłożem współczesnych antyludzkich tendencji
eutanazyjnych. W wielu wypadkach spotykamy się z uzasadnieniem, że nie mamy już do czynienia z człowiekiem ale „rośliną”. Rację należy przyznać autorowi, że rozumność człowieka pozwala mu poznawać charakter cierpienia, docierać do
jego źródeł ale jest ona wtórna wobec samego cierpienia. Ono
jest przedmiotem poznania. Rozumność człowieka prowadzi
11

Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, dz. cyt., s. 57.
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także do niwelowania zarówno przyczyn cierpienia, jak również jego skutków. Pozostaje jednak bezsilna wobec samego
faktu jego istnienia. Cierpienie istnieje niezależnie od rozumności. Jest faktem, który stwierdzamy i doświadczamy. H. Jarosiewicz próbując określić cierpienie odwołuje się także to
drugiej władzy wewnętrznej człowieka czyli woli. Wskazuje
na jej działanie i doświadczenie skutków jej wyboru, które
mogą być cierpieniem12. Wola jako władza działa w porozumieniu z rozumem człowieka. Rozum dyktuje jej przedmiot
wyboru, zaś wola odwzajemnia się mu dyktując przedmiot
poznania. Doświadczenie wskazuje, że niekoniecznie wola
podąża za rozumem. Powoduje to rzeczywiste rozdarcie
w człowieku. Nie wyjaśnia nam to jednak pochodzenia cierpienia z punktu widzenia psychologicznego. Sprzeczność pomiędzy rozumem i wolą w pewnym sensie jest źródłem cierpienia ale mamy prawo postawić pytanie o przyczynę tego
rozbicia. W tym miejscu psychologia dokonuje opisu mechanizmów powodujących działanie, bądź zaniechanie działania,
będące w efekcie także działaniem w życiu ludzkim13. Mamy
bardzo wiele prób określeń istoty cierpienia które łączą je
się z bólem i stanami emocjonalnym. Jarosz i M. Hilger nazywają je bolesnym odczuciem, które posiada bardzo liczne
uwarunkowania. Adam Cackowski opisuje jako poszerzoną
Por. tamże.
Por. tamże, s. 46–55. Autor zajmując się próbą określenia cierpienia
odwołuje się do sfery zmysłowej, która jest przestrzenią kontaktu ze światem
zewnętrznym ale także doświadczenia cierpienia zewnętrznego. Podkreśla
rolę świadomości będącej odzwierciedleniem świata wewnętrznego człowieka. Funkcje bólu jako nośnika informacji o cierpieniu. Następnie analizuje
fakt pasywności i aktywności wobec doświadczanego cierpienia. Odniesienie
do wartości a także stany emocjonalne związane z nim. Wszystko to jednak
pozostaje opisem zamykającym problem w ludzkiej strukturze, tamże.
12

13
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rzeczywistość, która przekracza ból14. Możemy zatem zauważyć, że w tym miejscu psychologia rozwija poznanie cierpienia oddając ogromna przysługę. Sama zaś istota genezy zła
i cierpienia pozostaje poza nią.
2. Doświadczenie i typologia cierpienia
jako odsłona przestrzeni człowieka
Jak już zostało wspomniane, cierpienie człowieka w każdym czasie jest doświadczeniem o charakterze powszechnym.
Obserwacja tego doświadczenia pozwala nie tylko odkrywać
sam fenomen cierpienia oraz podejmować próby jego wyjaśniania. Cierpienie jako pewna sytuacja graniczna odsłania
człowieka oraz najgłębsze jego pokłady duchowe oraz psychiczne. Należy podkreślić, że zawsze związane jest ono z pozostawaniem w relacji do drugiej osoby, nawet jeśli współczesność próbuje zakwestionować samo cierpienie, bądź izoluje
się od niego. W tym kontekście bł Jan Paweł II podkreślił bardzo istotny element: „…w Bogu odkrywamy godność osoby
ludzkiej, każdej osoby. Zdrowie fizyczne czy psychiczne nie
dodaje ani nie odejmuje niczego osobie; co więcej, cierpienie
może nadać jej szczególnego prawa wobec nas”15.
Fundamentem pozwalającym dokonać analizy pod względem duchowości jest zatem człowieczeństwo, które posiada
Por. A. J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 200.
J. Nowak także zgadza się z twierdzeniem, że czasem ból i cierpienie są
terminami używanymi zamiennie. Jednakże ból jest sygnałem znakiem, sygnałem o stanie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego organizmu ludzkiego. Ale tylko człowiek pyta o sens bólu, tamże.
15
Jan Paweł II, „Anioł Pański” 8.03.1981, w; Jan Paweł II o cierpieniu,
pr. zb. pod red. K, Szostkiewicza, T. Żeleźnika, Warszawa 1985, s. 145.
14
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podwójne ugruntowanie tj. w akcie stworzenia przez Boga oraz
we Wcieleniu i Odkupieniu. Problemem zasadniczym, który
dzisiaj wskazuje na ogromny nieporządek duchowy zarówno
osób indywidualnych jak również całych zbiorowości narodowych oraz międzynarodowych jest zakwestionowanie tegoż
fundamentu. Jeśli problem godności człowieka, niezależnie od
jego sytuacji zostaje zakwestionowany to tym samym mamy do
czynienia z brakiem zgody na doświadczenie jakim jest cierpienie, staje się ono niezrozumiałe i nieczytelne. W taki sposób
dokonuje się bardzo poważne wykrzywienie obrazu człowieka.
Współczesna kultura medialno – marketingowa promuje człowieka „pięknego” w jej ujęciu oraz przynoszącego realny zysk.
Są to przejawy tendencji utylitarystyczno – hedonistycznych
oraz mentalności ekonomizowanej. Osoba chora i cierpiąca
w takim ujęciu automatycznie musi być marginalizowana. Zatem dehumanizacja, instrumentalizacja oraz kultura hedonizmu
należą do głównych przyczyn kryzysu wartości cierpienia16.
Dla psychologii i psychoterapii, podobnie jak dla duchowości, człowiek jest podmiotem doświadczenia cierpienia.
Nie jest ono zwieszone w próżni ale zawsze bytuje w powiązaniu z człowiekiem. Problem ten znalazł bardzo wyraźne odzwierciedlenie we wspomnianym już Sympozjum w Mokwie.
K. Wojcieszek zajmując się problemami desperacji jako jednej
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników kongresów: Włoskiego
Stowarzyszenia Medycyny Wewnętrznej i Włoskiego Stowarzyszenia Chirurgii
Ogólnej 27.10.1980, w: Jan Paweł II o cierpieniu, dz. cyt., s. 112. Papież
bardzo jednoznacznie wskazuje na zagrożenie w tej dziedzinie: „Prawda jest
taka, że charakteryzujący nasze czasy rozwój technologiczny ujawnia zasadnicza dwuznaczność: z jednej strony pozwala człowiekowi wziąć w swoje
ręce własne przeznaczenie, z drugiej natomiast wystawia go na pokusę wyjścia poza granice racjonalnego panowania nad naturą, zagrażając samemu życiu i integralności osoby ludzkiej, tamże.
16
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z kategorii cierpienia współczesnego człowieka, wskazał na jej
genezę. Desperacja jako przejaw cierpienia jest dezintegracją
relacji ludzkich. Wyróżnił trzy elementy, które uważa za konstytutywne w tym zagadnieniu tj: brak bezpieczeństwa, utrata
celów w życiu oraz ekspansja samoobrony. Na gruncie psychologii i psychoterapii chrześcijańskiej, jak podkreślił autor, należy mówić o utracie miłości Boga i bliźniego. Niezrozumienie
miłości jest niezrozumieniem człowieka. W desperacji uważamy, że nie mamy szansy miłować. Miłość jest personalistyczną relacją i nie można jej zniszczyć bez własnej decyzji. Nie
podjęcie decyzji o odrzuceniu miłości sprawia, że ona ciągle
istnieje. Miłość jest sensem istnienia mimo, że uczucia są niestabilne. Rzeczywistość miłości jest zawsze altruistyczna. Tak
samo należy pamiętać, że miłość posiada charakter racjonalny.
Dlatego materializm jest tak niebezpieczny dla człowieka, ponieważ redukuje człowieka i powoduje zanik miłości. Wówczas w ten proces musi włączyć się hedonizm jako cel życia,
który świadczy o kryzysie17.
Jak podkreślił R. Mehler, problem cierpienia to problem
identyfikacji człowieka i jego tożsamości. Wskazał na szerokie spektrum zagadnienia podkreślając teorie XX które
wprowadzały socjalizacyjne rozpoznania identyfikacji (Weber, Durkheim, Talcott – Parsond, Mead, Goffman). Następnie podkreślił stopnie rozwoju, konfliktów odwołując się do
poglądów Eriksona oraz wyzwań celów jakie prezentuje Havighurst. Należą do nich: perspektywa czasu, asertywność
i samo zaufanie, próby nowych ról, identyfikacja seksualna
w wymiarze biseksualności, polaryzacja wskazań – dyfuzja autorytetu, polaryzacja ideologiczna – dyfuzja ideałów
Por. K. Wojcieszek, Nature of desperation, Wystąpienie na Międzynarodowym Sympozjum Psychologów i Psychoterapeutów, Moskwa 3.05.2011.
17
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– utrata iluzji. Generalnie według autora możemy mówić
o następujących rodzajach identyfikacji: duchowa – związana
z osobą Boga, społeczna – role i zadania, osobista – struktura
psycho – fizyczna, relacja z innymi – interpelacyjna identyfikacja. Na tym tle da się wyróżnić następujące parametry identyfikacji chrześcijańskiej:
a) Pójście za Chrystusem – wezwanie osobiste, wolna decyzja
oddania oparta na miłości;
b) Wolność – odpowiedzialność, niezależność, w podejmowaniu decyzji;
c) Edukacja – rozwój intelektualny, klimat rozwoju, otwartość18.
Powyższe psychologiczne analizy bardzo wyraźnie podkreślają kryzys naturalistycznych koncepcji, wskazując
jednoznacznie, że doświadczenie cierpienia przekracza racjonalistyczne ramy, domagając się odwołania do żywej międzyosobowej relacji człowieka z Bogiem w Jezusie Chrystusie.
Chrześcijańska psychologia wychodzi poza ramy naturalizmu.
Bardzo wyraźnie tę konieczność podkreśliła E. Strigo. Według
niej w każdym człowieku znajduje się odbicie całego świata.
Jednocześnie jest on odbiciem planu Boga dlatego w mim spotyka się cały świat. Z tego względu w kontekście cierpienia
należy podkreślić integralność człowieka. Jeśli jest to integralność naturalistyczna będzie odzwierciedleniem struktury świata i posiada charakter niepełny. Do pełnego obrazu człowieka
potrzebny jest aspekt nadprzyrodzony. Powołała się na stwierdzenie, które prezentuje G. Florovski nazywając całość naturalistycznego procesu degradacji w doświadczaniu „consummaPor. R. Mehler, What is a Christian Identity?, Wystąpienie na Międzynarodowym Sympozjum Psychologów i Psychoterapeutów, Moskwa
3.05.2011.
18
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ted fall” 19. To w ujęciu Jana Pawła II brzmi jako „misterium
iniquitatis”, którym opisuje świat bez Boga20.
Nadprzyrodzone przyjęcie cierpienia implikuje wizję osoby
Boga i Jego relację do człowieka, która powinna mieć charakter zwrotny. Wydaje się, jak twierdzi E. Strigo, że zakładając
nadprzyrodzony obraz człowieka z punktu widzenia psychologii nie ma możliwości pogodzenia. Jednakże to implikuje
fakt, iż odrzucenie nadprzyrodzoności rodzi mechanicystyczny
sposób traktowania doświadczeń21. Z tego powodu mamy do
czynienia z zakłóceniem identyfikacyjnym. Ten rozpad osobowości możemy zauważyć u pierwszych rodziców, którzy nie
tyle wykluczyli Boga ile zmniejszyli jego znaczenie – czyli efektownie zmalało natężenie relacji. Zatem musi być dostrzegalny efekt tych zmian w całej strukturze nie wykluczając
także materialności. Odrzucenie Boga sprawia, że traumatyczne cierpienia niszczy całość dualistycznej jedności ludzkiej.
Destrukturyzacja występuje w jedności z fragmentaryzacją,
horyzontalizmem, indywidualizmem, hedonizmem i subiektywizmem, które potęgują doświadczenie cierpienia fizycznego,
molalnego, psychicznego oraz duchowego22.
Rozwój życia duchowego musi prowadzić do całokształtu
integracji osoby ludzkiej. Natomiast nie można się zgodzić
z E. Strigo, która twierdzi, że jest to jedynie odtworzenie uczuć,
E. Strigo, Christian Antropology – based Approach to Trauma Therapy,
Wystąpienie na Międzynarodowym Sympozjum Psychologów i Psychoterapeutów, Moskwa 4.05.2011.
20
Por. Jan Paweł II, List apostolski Tertio Millenio Adveniente, Watykan
10.11.1994, 34–36; Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Watykan
28.06.2003.
21
Por. E. Strigo, Christian Anthropology – based Approach to Trauma
Therapy, dz. cyt.
22
Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, dz. cyt., s. 60–61.
19
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które mają konstruować miłość. Jest to zbyt duże uproszczenie
i zawężenie zagadnienia do sfery emocjonalnej. Szczególnie
dlatego, że doświadczenia cierpienia najbardziej się ujawniają w sferze emocjonalnej ale nie pozostaje jedynie na tym poziomie. Emocje nie egzystują jednak same w sobie, posiadają
swoje istotne podłoże, dlatego kształtowanie miłości domaga
się sięgnięcia do samej istoty człowieka pochodzącego z miłości i ukierunkowanego na miłość. Miłość rozumiana jest w tym
momencie jako rozwój ku pełni zjednoczenia z Bogiem, który
jest jej źródłem a także samą istotą.
Sięgając do przełomowego dokumentu bł Jana Pawła II, jakim
jest Salvifici Doloris, znajdujemy tam wykładnię chrześcijańskiej
oraz głęboko duchowej koncepcji doświadczenia cierpienia. Zaznaczając, że jest to wydarzenie osobowe, Papież podkreśla, że
to nie kwestionuje zajmowania się nim w skali o wiele szerszej
i wykraczającej poza próbę odpowiedzi na pytanie o jego sens.
Każda dziedzina zajmując się tym fenomenem podkreśla pewien
aspekt. Dla jasności analizy wprowadza bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy cierpieniem a bólem, które mogą być identyfikowane do pewnego stopnia23. W tym względzie znajdujemy znakomite rozpracowanie, którego dokonał o. A. J. Nowak. Z pozycji
psychologa twierdzi, że identyfikacja tych pojęć możliwa jest
w tzw. refleksji niekontrolowanej. Ból należy postrzegać jako
„sygnał ostrzegawczy, że żyjący organizm jest w stanie zakłócenia wewnętrznego lub zewnętrznego”24. Bardzo jasno podkreśla,
że różnica pomiędzy bólem człowieka i bólem zwierzęcia jest
zasadnicza. Stawia pytanie o cierpienie tego ostatniego25. Bez
Por. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, (SD) Rzym
11.02.1984, 5.
24
Por. A. J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 209.
25
Por. tamże.
23
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wątpienia należy stwierdzić, że wszystkie zachowania zwierzęcia
bardzo wyraźnie na to wskazują. Cierpienie człowieka przekracza znacznie te granicę bólu. Dotyka ono głębszych sfer człowieka. O. Nowak konkluduje, że cierpienie należy związać ze sferą
duchową człowieka, zaś ból z jego sferą organiczną26. Trudno się
nie zgodzić z takim ujęciem ale mamy tu do czynienia z wyjątkowym powiązaniem, które występuje jedynie w życiu człowieka. Dotyczy ono pytania o sensowność i celowość. W ten sposób
cierpienie odsłania sferę fizyczną człowieka związaną z bólem,
nad którym może człowiek panować, ale także bardzo bogatą
w tym względzie sferę duchową. Ta ostatnia domaga się sięgnięcia
do duchowości rozumianej jako jedność człowieka z Bogiem.
Jan Paweł II w swojej analizie odwołuje się do Objawienia
nadprzyrodzonego nazywając Pismo św. „księgą o cierpieniu”.
Takie określenie jest bardzo uprawnione ale jednocześnie należy podkreślić, że właśnie tam odnajdujemy nie tylko opis cierpienia ale także jego genezę oraz ostateczny rezultat. Bł. Jan
Paweł II bardzo jednoznacznie określa, że doświadczenie cierpienia jest doświadczeniem zła. Występują różnice, które wyjaśnia pomiędzy starotestamentalnym a nowotestamentalnym
rozumieniem. O ile w pierwszym wypadku mamy do czynienia
z identyfikacją zła i cierpienia, to w drugim istotną rolę odgrywa stwierdzenie „doznaję, odbieram”, które spowodowało,
że ta identyfikacja w sposób pełny już nie istnieje. Aby odpowiedzieć na pytanie o cierpienie, należy zatem wg. papieża,
określić istotę zła27.
Idąc dalej za myślą Wielkiego Papieża znajdujemy wyróżnienie w cierpieniu charakteru aktywnego oraz pasywnego.
Jest to „swoisty świat”, który jest częścią człowieka a także
26
27

Por. tamże.
SD 7.
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człowiek jest jego częścią. Możemy zatem mówić, jego zdaniem, o swoistej solidarności doświadczenia cierpienia i w doświadczanym cierpieniu28. Jest to bardzo ważne, choć wydaje
dość oczywiste odkrycie. W ten sposób odsłaniają się ogromne przestrzenie postrzegania cierpienia i współuczestniczenia
w nim. Nie może zatem być ono powierzchowne, ponieważ
dotyka samej istoty człowieka i głębi jego ducha. To nie jest
jedynie jakiś rodzaj współczucia ale rzeczywiste współ – odczuwanie czyli zaangażowanie w cierpienie, współudział
w świecie cierpiącego. Płaszczyzną, która prowadzi człowieka do takiej postawy nie jest jedynie człowieczeństwo (istnieje
realne niebezpieczeństwo w takim wypadku postawy litości),
ale przekraczając tę granicę odwołuje się do osoby Boga cierpiącego w Jezusie Chrystusie. Doświadczenie cierpienia dokonuje swoistego „przeistoczenia” samego cierpiącego ale także
współcierpiącego29.
Strukturę człowieka w cierpieniu odsłaniają także typy cierpienia, których on doświadcza. W dotychczasowej analizie
można było zauważyć, że w sposób ogólny mówiliśmy o cierpieniu zewnętrznym czyli fizycznym oraz wewnętrznym czyli
duchowym. Dokładniejsze pokreślenie wykazuje o wiele szersze spektrum zagadnienia. Najbardziej zauważalne i dostrzePor. tamże, 8.
Por. Jan Paweł II, Do chorych w czasie Apelu Jasnogórskiego 04.06.1979,
w: Jan Paweł II o cierpieniu, dz. cyt., s. 36. Są to bardzo ważne słowa: „Pozostaje jednakże ten jeden wymiar, ta jedna rzeczywistość, w której cierpienie
człowieka doznaje zasadniczej odmiany. Tym wymiarem, tą rzeczywistością
jest krzyż Chrystusa. Na krzyżu swoim Syn Boży dokonał odkupienia świata.
I poprzez tę tajemnicę każdy krzyż, który dźwiga człowiek, nabiera niepojętej
po ludzku godności”, tamże; M. Tatar, Duchowo – formacyjny charakter doświadczenia cierpienia w ujęciu Jana Pawła II, w: Duchowość cierpienia, dz.
cyt., s. 194–198.
28
29
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galne jest cierpienie fizyczne o którym Jan Pawel II mówi jako
o „bólu ciała”30. Z takim ujęciem zgadza się również psychologia podkreślając, że nie można w sensie dosłownym identyfikować cierpienia jedynie z bólem zewnętrznym31.
Następnym, które się wymienia jest cierpienie moralne, które
Jan Paweł II nazywa „bólem duszy”, rozumiejąc pod tym określeniem naturę bólu. W tym miejscu bardzo wyraźnie dokonuje
oddzielenia od psychicznego wymiaru bólu, który może towarzyszyć zarówno moralnemu, jak i fizycznemu32. H. Jarosiewicz
rozpatrując z punktu widzenia psychologii, uważa cierpienia
moralne za doświadczenie, którego sprawcą nie jest sam cierpiący. Nie jest ich przyczyną. Dotyczy ono także bliskich33. Możemy zauważyć, że tego typu potraktowanie zagadnienia bardziej
oscyluje w kierunku cierpienia związanego z poczuciem winy.
O ile Jan Paweł II bardzo wyraźnie podkreślił kategorie
cierpienia duchowego zawierającą się w cierpieniu moralnym,
o tyle H. Jarosiewicz wyodrębnia cierpienia duchowe na gruncie psychologii cierpienia. Jednakże dotyczy ono według jego
ujęcia psychologicznego poczucia braku spełnienia tego co jest
powinnością człowieka34. Biorąc pod uwagę sposób rozumienia duchowości, jako procesu dążenia człowieka do jedności
z Bogiem, a tym samym kształtowania swojego życia na obraz i podobieństwo Boga w Jezusie Chrystusie, należy podkreślić, że psychologiczne ujęcie dotyczy jedynie pewnych aktów
człowieka35.
Por. SD 5.
Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, dz. cyt., s. 60; A. J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 208 – 212.
32
Por. SD 5.
33
Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, dz. cyt., s. 61.
34
Por. tamże.
35
Por. A. J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 212 – 214.
30
31
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Psychologia wymienia jeszcze jeden rodzaj cierpienia, którym, jest cierpienie społeczne. Uważa się że jest to sytuacja,
w której człowiek jako członek społeczności nie otrzymuje to
co mu się słusznie należy. Dotyczy zatem doświadczenia niesprawiedliwości36. Z punktu wiedzenia duchowości brak sprawiedliwości jest brakiem miłości. Zakwestionowaniem podstawowego prawa dotyczącego miłości Boga i bliźniego (por. Mt
22,37; Łk 10,27: Mk 12,28–31). Grzech jako odejście od Boga
nie pozostaje jedynie indywidualnym doświadczeniem. Posiada on wymiar i skutki społeczne a zatem prowadzi także do zaburzenia społecznego porządku miłości. W tym odnajdujemy
źródło cierpienia społecznego. Każdy grzech posiada charakter
społeczny.
Możemy zatem stwierdzić, że w procesie opisu i identyfikacji cierpienia dokonania psychologii są bardzo pomocne. Posiadając adekwatne narzędzia poznania pozwala odkrywać sfery,
które dotyka cierpienie i sposób reagowania człowieka na nie.
Pozostaje jednak ona na poziomie opisu oraz podejmowania terapii dotyczącej sfery psychicznej człowieka. W sferze fizycznej miejsce pozostawia się medycynie. W tych przestrzeniach
współdziałanie psychologii oraz duchowości chrześcijańskiej
jest jak najbardziej adekwatne oraz w wielu wypadkach konieczne. Nie można jednak traktować tych dwóch sposobów
patrzenia na cierpienie w sposób wykluczająco – ekskluzywistyczny. Nie może psychologia zastąpić duchowości będąc
jedyną możliwością wyjaśnienia oraz rozwiązania problemów
cierpienia. Jak możemy zauważyć, w wielu wypadkach nie
posiada adekwatnych narzędzi i nie dociera do najgłębszych
pokładów duszy człowieka. Sympozjum w Moskwie jak również działalność Stowarzyszenia Psychologów oraz Psychote36

Por. tamże, s. 60.
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rapeutów Chrześcijańskich podejmuje próbę zjednoczenia tych
dwóch rzeczywistości.
3. Duchowość i psychologia wobec sensu cierpienia
Obie dziedziny, które w pewien sposób konfrontują się wobec cierpienia stawiają bardzo zasadnicze pytanie dotyczące
jego sensu i ostatecznego celu. Oczywiście, jak już zostało to
zasygnalizowane, fundamentem jest sposób postrzegania samego człowieka. Problem znajduje zatem swoje miejsce w antropologicznej wizji człowieka. Ten rodzaj psychologii, który
pozostaje na gruncie naturalistyczno – materialistycznej wizji
życia ludzkiego, z bardzo oczywistych względów musi ograniczać swoje badania do przestrzeni doczesnej, bytowej człowieka37.

W tym kontekście warto podkreślić wyznanie wybitnego polskiego
kardiochirurga prof. Religi zmarłego 8.03.2009. W jednym z ostatnich wywiadów jakiego udzieli dwóm dziennikarkom tj. Renacie Kim oraz Barbarze Kasprzyckiej, bardzo wyraźnie określa siebie jako ateistę o usposobieniu
tolerancyjnym. Twierdzi, że nie jest ateistą wojującym. W obliczu śmierci
wskutek choroby nowotworowej patrząc na swoje życie i cierpienie innych,
które doświadcza stwierdza, że „Obserwacja życia i doświadczenie lekarskie
utwierdzają mnie, że Boga nie ma”. „Jestem ateista coraz bardziej”. Pytany
o ostateczny sens i los ludzkiego istnienia stwierdza: „Moje przemyślenia są
proste: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z papieżem. Skoro jest
to nieodwołalne i nieodwracalne, to nie ma się czego bać. Każdy musi umrzeć,
panie też. Dla mnie śmierć jest niczym, śmierć jest snem”; „…wiem, gdzie
będę. W ziemi.”. Natomiast w odpowiedzi na pytanie o to co jest po drugiej
stronie życia stwierdza: „Wiem, że nic nie będzie”, por. Z. Religa, Jestem
dumny z mojego życia, http://www.przeszczep.p./print/do_druku_pl/php?
id=1258, 27.09.2011.
37
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Idąc za myślą Jana Pawła II, który dotyka sensu cierpienia, możemy stwierdzić, że podkreśla jego ludzko-osobowy
charakter. Tylko w przypadku człowieka mamy do czynienia
z pytaniem: dlaczego? Pytanie do wprowadza człowieka w relację w stosunku do samego siebie, innych osób oraz Boga.
Szczególnie istotne jest pytanie postawione Bogu. Odpowiedź
możemy znaleźć na kartach Starego Testamentu, choćby
w osobie Hioba. Nie można cierpienia zamknąć jednak jedynie
w kategoriach przyczyny i skutku, tzn. grzechu i konsekwencji.
Odpowiedź znajduje się w apogeum miłości, którą wyraził Bóg
wobec człowieka w Jezusie Chrystusie. On stał się każdym
człowiekiem i w pełni z każdym człowiekiem się zidentyfikował, także w cierpieniu i śmierci38.
Bardzo istotne jest wyjaśnienie jakie wskazuje przywoływany już o. A. J. Nowak. Podkreślając, że u podstaw cierpienia leży bezradność człowieka ale także pragnienie nadziei.
W swojej antropologii podkreśla bardzo istotny problem
z punktu widzenia zagadnienia ludzkiego cierpienia, a mianowicie, że mamy do czynienia z pragnieniem nadziei osobowej.
Nie zaspokaja tego pragnienia nadzieja ideologiczna. Dlatego
uważa, idąc za św. Augustynem oraz D. Wassercugiem, że nie
można identyfikować cierpienia ze złem39. W swojej argumentacji odwołuje się do K. Dąbrowskiego, który jest twórcą psychologii rozwoju przez dezintegrację pozytywną. Uważa on, że
cierpienie należy do elementów rozwoju. Wskazuje ono rozbicie w człowieku ale jednocześnie prowadzi w ten sposób do
pracy nad ponowną integracją o doskonałości wyższej40. Jest
odpowiedź na spłycenie zagadnienia np. przez H. Jarosiewi38
39
40

Por. SD 14 – 18.
Por. A. J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 211–212.
Por. tamże, s. 210.
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cza, który podejmując zagadnienie funkcji cierpienia bardzo
jednoznacznie identyfikuje je ze złem. Uważa on, że cierpienie
wskazuje na utratę dobra. Należy podkreślić, że wprowadza
on pewien nieporządek, używając zamiennie pojęcia cierpienia oraz zła. Przyznaje jednak, że na gruncie psychologii jako
nauki empirycznej doświadczenie zła i cierpienia, szczególnie
niezawinionego, pozostaje problemem nierozwiązywalnym.
Dotyka między innymi problemu obozów koncentracyjnych41.
Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, 59–60. Warto przytoczyć
w tym kontekście bardzo istotne słowa, jakie wypowiedział w Auschwitz –
Birkenau dnia 28 maja 2006 papież Benedykt XVI. Na podkreślenie zasługuje jego niezwykła świadomość i odwaga w tym miejscu. Odczytujemy ja
w słowach: „Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko
Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą — a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina,
dla Papieża, który pochodzi z Niemiec”. oraz „Nie mogłem tutaj nie przybyć.
Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec prawa
tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga: abym był tu jako następca
Jana Pawła II i jako syn narodu niemieckiego — syn tego narodu, nad którym
grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu,
ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem
swojej żądzy zniszczenia i panowania. Tak, nie mogłem tu nie przybyć”. Należy jednak podkreślić inne bardzo istotne słowa: „Ileż pytań nasuwa się w tym
miejscu! Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego
milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła?”
Odpowiadając na to pytanie stwierdził; „Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy
Boga — widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronilibyśmy w ten sposób człowieka, przeciwnie,
przyczynilibyśmy się do jego zniszczenia” (…) „To nasze wołanie do Boga
winno jednocześnie przenikać nasze serca, aby obudzić ukrytą w nas obecność
Boga — by Jego moc, którą złożył w naszych sercach, nie została stłumiona
i zagrzebana w nas przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, obojętności
i oportunizmu”; por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_
xvi/przemowienia/pl_auschwitz_28052006.html, 27.09.2011.
41
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W ujęciu teologicznym mamy do czynienia z traktowaniem
cierpienia jako identyfikacji z Jezusem Chrystusem, ekspiacją,
świadectwem, czy też zasługą dla Kościoła, świata oraz bliźnich42. Szczególne jednak miejsce zajmuje cierpienie w rozwoju duchowym człowieka. Na gruncie teologii duchowości
mówi się o specyficznej duchowości cierpienia. Nie można
tego określenia łączyć z jakąkolwiek gloryfikacją cierpienia.
Jak już stwierdziliśmy, nie jest ono wartością samą w sobie.
Nie można przeżywać cierpienia dla samego cierpienia. Z tego
względu zarzuty o swoisty masochizm, które pojawiają się pod
adresem katolików, którzy w sposób głęboko duchowy przeżywają cierpienie, świadczą o braku zrozumienia zarówno duchowości katolickiej, jak również samego sensu cierpienia na
gruncie antropologicznym. Na tym polu bardzo istotne są badania oraz osiągnięcia pioniera warszawskiego ośrodka duchowości, którym jest ks. prof. S. Urbański. Duchowość cierpienia
w jego ujęciu koncentruje się na chrystocentrycznym fundamencie. Centrum życia uświęcającego stanowi osobowe spotkanie
człowieka z Jezusem Chrystusem i dążenie na tej drodze z do
zjednoczenia. Opierając się na ewangelicznych wydarzeniach,
w których Chrystus identyfikuje się z cierpiącymi a w ostatecznym rezultacie sam staje się cierpieniem odkupieńczym, ks.
S. Urbański wskazuje elementarną zasadę ewangeliczną, która
jest podstawą rozwoju życia duchowego człowieka: „Jeśli ktoś
chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój
krzyż i niech idzie moimi śladami” (Mk 8,34). Życie duchowe chrześcijanina to naśladowanie Jezusa Chrystusa i udział
Por. J. Pastuszka, Wierzę w Boga, dz. cyt., s.149–151; Jan Paweł II,
Audiencja środowa 27.12. 1978, w: Jan Paweł II o cierpieniu, dz. cyt., s. 14;
„Anioł Pański 11.02.1979, s. 22; W bazylice św. Piotra podczas Mszy świętej
dla chorych 11.02.1979, s. 24 – 26; M. Tatar, Duchowo-formacyjny charakter
doświadczenia cierpienia, dz. cyt., s. 194–202.
42
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w Jego życiu. Tę tezę uzasadnia ks. Urbański słowami św. Pawła (por. Hbr 12,1; 2 Kor 1,4–7; Ga 6,17)43. W swojej analizie
stawia bardzo śmiała tezę twierdząc, że cierpienie jest podstawą
życia duchowego44. Biorąc pod uwagę pewną niezbywalność
cierpienia w życiu człowieka, tzn., że jest ono nieodłącznym
atrybutem ludzkiej egzystencji traktowanej w sposób uniwersalistyczny pod względem czasowym oraz przestrzennym, powstaje bardzo ważny problem, który porusza ks. Urbański. Czy
znaczenie cierpienia polega na pewnej jego asymilacji w życiu
ludzkim? Przez to należałoby rozumieć pasywną zgodę skoro, że nie da się cierpienia wykluczyć. Być może rozwiązanie
możliwe jest poprzez pewne oswojenie cierpienia, które wiązałoby się ze zminimalizowaniem skutków jego oddziaływania.
Taką mentalnością wobec cierpienia bardzo często posługuje się świat poza chrześcijański. W obu jednak przypadkach
mamy do czynienia z „bezproduktywnością” cierpienia wobec
człowieka oraz otaczającej go rzeczywistości.
Ks. Urbański poszukując rozwiązania oparł się na amerykańskim naukowcu oraz publicyście w zakresie psychiatrii
oraz psychologii religii S. M. Pecku (członek Kościoła episkopalnego). Możemy zatem zauważyć możliwość inkorporacji
pewnych tez i poglądów z dziedziny psychologii oraz psychiatrii do duchowości chrześcijańskiej. Otóż Peck odwołuje się
do ascezy w doświadczeniach życiowych ale ostatecznie, jak
podkreśla ks. Urbański, skłania się ku postrzeganiu cierpienia
w kategoriach nadprzyrodzonych. Oryginalnym wyjściem dla
S. Pecka jest przyjęcie lenistwa rozumianego bardzo szeroko
oraz lęku przed cierpieniem jako klucza ku rozwiązaniu problePor. S. Urbański, Cierpienia moralno-fizyczne w rozwoju życia mistycznego chrześcijanina, w: Duchowość cierpienia, dz. cyt., s. 16–17.
44
Por. tamże, s. 18.
43
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mu45. Wytycza on trzy zasady, które opisują sposób reagowania człowieka na cierpienie kontekście doświadczenia wiary, tj.
otwarcie na Chrystusa, rozpoznanie miłości Boga, oddanie się
miłości. Ostatecznie jednak zwieńczeniem jest wolność człowieka wobec Boga oraz nieskończona miłość Boga ku człowiekowi46.
Dla ks. S. Urbańskiego jako teologa mistyki punktem
zwrotnym w rozumieniu cierpienia jest miłość. Ukazując jej
znaczenie posługuje się dwoma bardzo klarownymi przykładami mistyczek. Pierwszym jest bł. Aniela Salawa (9.09.1881
– 12.03.1922), która przeżywała głębokie doświadczenia cierpienia fizyczno – moralnego. Przeżywała niezrozumienie otoczenia, swojego spowiednika. Cierpienia wiążą się w jej życiu
z przyjmowaniem ofiar oraz wyrzeczeń. W jej Dzienniku, jak
stwierdza ks. Urbański znajdujemy także cierpienie spowodowane przez bezpośrednią ingerencję szatana. Jednakże rozwijająca się miłość ku Jezusowi Chrystusowi powoduje, że te
cierpienia staja się skutecznym środkiem życia mistycznego47.
Drugim przykładem mistyczki, do której odwołuje się warszawskie teolog jest św. S. Faustyna Kowalska (25.08.1905
– 5.10.1938). To bardzo charakterystyczna postać dla polskiej mistyki oraz szczególny przedmiot badań Profesora. Na
jej przykładzie odczytujemy całokształt cierpień duchowych
(jak wiemy z biografii doświadczała także bardzo licznych
cierpień fizycznych w tym ciężkiej choroby). W jej duchowej spuściźnie zawartej także w Dzienniczku, jak wskazuje
w swoich badaniach ks. Urbański, znajdujemy całości drogi
do zjednoczenia mistycznego. Szczególnie podkreśla oczysz45
46
47

Por. tamże, s. 20–21.
Por. tamże, s. 23.
Por. tamże, s. 25–29.
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czenia bierne ducha, które stanowią rdzeń doświadczenia mistycznego48.
Z tych nawet pobieżnie zaprezentowanych przykładów możemy zauważyć, że na gruncie duchowości chrześcijańskiej
cierpienie posiada charakter uświecający, o ile przeżywane jest
w jedności z Jezusem Chrystusem. Jak twierdzi o. A. J. Nowak
to co psycholog K. Dąbrowski określa mianem dezintegracji
pozytywnej, na gruncie rozwoju życia duchowego należy rozpatrywać jako poszczególne etapy oczyszczenia człowieka,
które przygotowuje go do pełnego zjednoczenia z Bogiem49.
Pełny schemat uświęcającego doświadczenia cierpienia znajdujemy u klasyka, jakim jest św. Jan od Krzyża50. Podejmowane są także próby opisu uświęcającej drogi chrześcijanina,
ujętej w schemat oczyszczenia, uświęcenia oraz zjednoczenia.
Zaznaczyć jednak trzeba, że konieczna jest w tym celu znajomość zarówno terminologii mistycznej, jak również podstaw
samej teologii mistycznej. W przeciwnym razie może dość do
bardzo poważnych błędów, ponieważ pojęcia i język psychologii staje się nieadekwatny wobec doświadczenia mistycznego.
Próbę takiej analizy drogi uświęcającej podjął B. J. Groeschel, wykładowca oraz dyrektor Office for Spiritual Development w archidiecezji Nowy Jork. W swoim dziele wskazuje na pomocniczą rolę psychologii w całym procesie rozwoju
duchowego. Nie pretenduje ona do bycia interpretatorem relacji międzyosobowej, jaka rozwija się pomiędzy człowiekiem
a Bogiem. Dlatego posługuje się nią bardzo ostrożnie, widząc
bardzo realne zagrożenia. Uważa, że w tej dziedzinie jaką jest
Por. S. Urbański, Cierpienia duchowe św. Faustyny, w: Duchowość
cierpienia, dz. cyt., s. 31–52.
49
Por. A.J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 210.
50
Por. św. Jan od Krzyża, Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 1995, DGK
III,16–45; NC II,1; 11–25.
48
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duchowość, najbardziej istotne miejsce zajmuje psychologia
rozwojowa, pozwalająca na identyfikację doświadczenia wiary
z adekwatnym etapem rozwojowym człowieka51.
Możemy zatem stwierdzić, że cierpienie, które należy do
trudnych doświadczeń w życiu człowieka, na gruncie teologii
duchowości możemy użyć określenia „trudnych łask”, posiada
charakter duchowo formacyjny. Nie schodzi do poziomu cierpiętnictwa, którego sens i istota pozostaje poza zrozumieniem
i przyjęciem człowieka. W świetle tajemnicy życia, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, cierpienie przybiera postać drogi ku zjednoczeniu z Nim. Zasadniczym celem historyczno – nadprzyrodzonego objawiania się Boga w jego Synu
jest pojednanie człowieka ze sobą a dokonuje się to w sposób
nieustanny właśnie poprzez cierpienie. Mamy więc do czynienia z fundamentalnym czynnikiem relacji Boga do człowieka, którym jest nieustanna miłość. Idąc zatem za terminologią
o. A. J. Nowaka możemy powiedzieć, że właśnie w doświadczeniu cierpienia oraz poszukiwaniu jego sensu dokonuje się
w człowieku cały proces chrystocentryczno – chrystoformizacyjny52. Jan Paweł II w swojej teologii cierpienia określa
ten proces mianem : „mostu pomiędzy boską transcendencją
Por. B. J. Groeschel, Duchowy rozwój. Psychologia a mistyka, tł. E. Czerwińska, Warszawa 1998, s. 163–298. Autor odnosi się dość krytycznie do
zastosowania psychologii jako konstytutywnego elementu formacji czy to
świeckich czy też kapłanów i osób konsekrowanych. Pisze bardzo otwarcie:
„Chyba żadna dyscyplina nauki nie wprowadziła tyle informacji i zamieszania do współczesnego Kościoła, co tajemnicze badanie statystyki indukcyjnej.
Każda konferencja biskupów i przełożonych zakonów, każdy zakon, diecezja,
wydział edukacji był w jakimś stopniu skonfrontowany ze skomplikowanym
kompletem wydruków komputerowych, które mało kto, jeśli w ogóle ktoś,
naprawdę rozumiał”, tamże s. 143.
52
Por. M. Tatar, Duchowo-formacyjny charakter doświadczenia cierpienia, dz. cyt., s. 190–194.
51
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a kondycją człowieka”53. Chrystus w pełni solidaryzuje się
z człowiekiem poprzez dwa wymiary, tj. posłannictwo do najbardziej cierpiących pod każdym względem (por. Lk 5,31–32)
oraz, jak już zostało wspomniane poprzez własną pełną identyfikację z cierpieniem (por. Mt 10,33–34; 16,23; 1 Kor, 8–11.14;
2 Kor 1,5). W kontekście tego możemy stwierdzić, że cierpienie mające charakter duchowo – formacyjny wpisane jest
w powołanie człowieka. Dotyka ono nie tylko samego jego indywidualnego życia oraz indywidualnej drogi. Chrześcijanin
żyjąc w Kościele, z którym w pełni identyfikuje się Jezus Chrystus, staje się świadkiem dla wierzących i powiększa poprzez
swoje cierpienie bogactwo Kościoła (por. Kol 1,24)54.
Ewangelia, którą głosi Jezus Chrystus nieustanie w Kościele
i poprzez Kościół skierowana jest ku całemu światu. To jedno
z zasadniczych powołań Kościoła. Dlatego można powiedzieć,
że wszystkie inne dzieła Kościoła posiadają niejako charakter
wtórny. Dlatego głoszenie „Ewangelii cierpienia”, jak również samo cierpienie w Kościele posiada charakter uniwersalistyczny, tzn. skierowany ku całemu światu. Poprzez cierpienie
Kościół i jego posłannictwo staje się najbardziej czytelnym
znakiem i świadectwem. W ten sposób, używając języka Jana
Pawła II, można powiedzieć, że buduje się prawdziwa „cywilizacja miłości”. Z tego względu, w jego ujęciu spotykamy
bardzo istotne stwierdzenie: „Szpitale, zakłady osób chorych
i starszych oraz wszelkie miejsca, gdzie przyjmowani są ludzie
Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Chorego, Rzym 29.06.
1997, 2.
54
Por. Jan Paweł II, Audiencja środowa 21.03.1979, w: Jan Paweł II
o cierpieniu, dz. cyt., s. 29; Do chorych w krakowskim kościele Ojców Franciszkanów 9.06.1979, w: Jan Paweł II o cierpieniu, dz. cyt., s. 38; Przed odmówieniem różańca z chorymi w sanktuarium Matki Bożej w Pompei 21.10.1979,
w: Jan Paweł II o cierpieniu, dz. cyt., s. 52–54.
53

158

DUCHOWOŚĆ CIERPIENIA WOBEC WYBRANYCH UJĘĆ PSYCHOLOGII

cierpiący, to uprzywilejowane środowiska nowej ewangelizacji, która winna dążyć do tego, a by właśnie tam rozbrzmiewało orędzie Ewangelii niosące ludziom nadzieję”55. Cierpienie
jest zatem tym środkiem uświęcającym, który przemienia samego chorego, jego otoczenie, Kościół oraz świat, w którym
egzystuje człowiek każdego czasu56.
Relacja duchowości do psychologii zawsze budziła bardzo
poważne kontrowersje. W człowieku każdego czasu istnieje
próba wytłumaczenia jego trudnych doświadczeń życiowych,
którymi są cierpienia różnorakiego rodzaju. Właśnie cierpienie jest tą przestrzenią, która najbardziej adekwatnie odsłania
możliwości obu dziedzin. Należy przyznać, że badania jakie
prowadzi psychologia na swoim gruncie mogą oddać ogromne usługi w kształtowaniu postawy współczesnego człowieka.
Posiada ona swoje właściwe walory szczególnie w procesie
rozwoju człowieka, pozwalając mu na pewne samookreślenie.
Jednakże nie jest dziedzina zupełną, tzn. odpowiadającą na
wszystkie problemy. Szczególnie widoczne jest to w fenomenie
cierpienia. Rozbija się przede wszystkim w analizie jego sensu
i celu. Dla duchowości kryterium jest osoba Jezusa Chrystusa.
Przekracza ona naturalistyczną wizję człowieka i świata. W ten
sposób wskazuje na powołanie człowieka ku nieskończoności
czyli pełni świętości. Cierpienie posiada na tej drodze bardzo
ważne znaczenie. Jest ono świadkiem formacji o charakterze
powszechnym, odsłaniając w ten sposób godność i wielkość
człowieka wobec Boga.

Jan Paweł II, Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego. Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego, Rzym 22.08.2000, 3.
56
Por. P. Thigpen, Krew męczenników, tł. J. Wolak, Kraków 2003,
s. 15––34.
55

159

KS. MAREK TATAR

SUMMARY
The relationship of spirituality to psychology has always
aroused serious controversy. The man of all time has always attempted to explain his difficult life experience which is suffering of any kind. That suffering is the area that most adequately
reveals the possibilities of both fields. It must be admitted that
the research conducted in the field of psychology may be of
great service to shaping the attitudes of the modern man. It has
its advantages particularly relevant in the process of human development, allowing him some self-determination. However, it
is not a complete field, i.e. responding to all problems. This is
particularly evident in the phenomenon of suffering. It fails in
the attempts to analyse its meaning and purpose. The criterion
for spirituality is the person of Jesus Christ. It exceeds the naturalistic view of the man and the world. In this way it points to
the human vocation towards infinity. Suffering has a very important meaning in this way. It is the witness of the formation
of a general nature, thus revealing the dignity and greatness of
the man in his relationship to God.
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The rearing process in catholic community.
The path of freedom, faith and love
Podstawowym celem Kościoła jest niesienie pomocy człowiekowi w nawiązywaniu relacji z Bogiem. Tak określony sens
misji kościelnej ma charakter ogólny, dlatego w teologicznej
i pastoralnej refleksji należy doprecyzowywać szczegółowe
zadania Kościoła. W wymiarze bosko-ludzkim takim podstawowym poruczeniem jest budowanie wspólnoty, która z jednej
strony jest uobecnieniem relacji człowieka z Bogiem, a z drugiej strony oznacza tworzenie relacji ludzi między sobą. Relacje wspólnotowe mają charakter osobowy i to jest podstawą
kolejnego zadania Kościoła: ma on być wspólnotą wychowującą. Wychowanie jest bowiem działaniem interpersonalnym,
w którym osoby stają się dla siebie na tyle bliskie, że nawiązuje
się między nimi kontakt bezpośredni. Jest to rodzaj więzi personalnej, w której jedna osoba ludzka udziela się drugiej osobie
na zasadzie wzajemnej potrzeby. W tej obustronnej komunika* Prof. dr hab. prorektor UKSW, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej
Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych UKSW w Warszawie.
Autor licznych artykułów dotyczących przede wszystkim problematyki wychowania chrześcijańskiego, a także kilku książek o tematyce pastoralnej.
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cji osób przekazywane są wartości, które stają się „materią”
wzrostu osobowego. W interpersonalnych relacjach, które stają
się relacjami wspólnotowymi, te wartości wychowawcze są łatwiej przyswajalne, zapadają głębiej i bardziej owocują1.
Na formę i przebieg wychowania we wspólnocie kościelnej
wpływają różne czynniki, w tym religijno-moralne, etyczno-obyczajowe, społeczno-kulturowe, ekonomiczno-polityczne.
Pedagogia eklezjalna dokonuje się we wspólnocie kościelnej,
która jest uwarunkowana sytuacją wewnątrzkościelną i zewnątrzkościelną. Nie chodzi w tym wypadku o naturę wspólnoty kościelnej, ale o religijność jej członków, która jest w niej
kształtowana. Religijność, w wymiarze ludzkim, nie jest bowiem wyłączona spod praw rządzących życiem społecznym
i nie da się sterylnie wypreparować z całokształtu życia światowego2. Trzeba zatem wyraźnie zaznaczyć, że jakkolwiek
w procesie wychowania we wspólnocie kościelnej decydujące
znaczenie mają pedagogiczne działania celowe i czynniki osobowościowe, to jednak na jego stan wpływają również uwarunkowania o charakterze zewnętrznym – środowiskowym.
W tym wypadku chodzi o takie inspiracje zewnętrzne, których
celem jest wytworzenie u wychowanków świadomości wzajemnego związku między człowiekiem a jego kulturą i otoczeniem biofizycznym, a także wytworzenie postawy identyfikacji
z własnym środowiskiem. Wychowankowie, świadomi tych
związków, mogą podejmować decyzje i realizować zadania
prowadzące do rozwoju i doskonalenia ich środowiska3. W tym
wymiarze zewnętrznym należy pamiętać także o przemianach
M. Majewski, Przekaz wiary nowemu pokoleniu, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, pr. zb. pod red. Z. Marka, Kraków 1991, s.56.
2
J. Mariański, Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991, s. 304.
3
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 235.
1
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w skali makro, czyli oddziaływaniu cywilizacji europejskiej
i światowej. Jest to szczególnie zauważalne dzisiaj, kiedy to za
sprawą mediów, a przede wszystkim Internetu, zanikają ograniczenia czasowoprzestrzenne i ludzie stają się sobie bliscy
nie za sprawą relacji międzyludzkich, ale przez komunikację
wirtualną. Wśród tych uwarunkowań zewnętrznych część ma
pozytywny wpływ na wychowanie do wiary, ale są również takie, które zagrażają podstawowym celom pedagogii kościelnej
i utrudniają realizowanie wynikających stąd zadań wychowawczo-formacyjnych.
Pojawia się tutaj pytanie: Jakie paradygmaty należy wypracowywać, aby proces wychowania do wiary w kościelnej
wspólnocie mógł owocnie dokonywać się w warunkach niesprzyjających dochowaniu wierności wartościom moralnym,
etycznym i prawom podstawowym (wartościom ogólnoludzkim)? Należy też zapytać: W jaki sposób zintegrować działania pedagogiczne (cele, zadania i metody i środki) występujące
w Kościele, rodzinie, środowisku rówieśniczym, szkole, różnego rodzaju organizacjach, aby osiągnąć podstawowe cele
wychowawcze?
Odpowiedzi na te pytania domagają się uwzględnienia przede
wszystkim „podstaw pedagogii”, z których wynikają fundamentalne i niezmienne zasady wychowawcze. Nie powinno się jednak przy tym zapominać o dowartościowaniu i wykorzystaniu
innowacji wychowawczych Kościoła w sferze kultury chrześcijańskiej, której jednym z celów jest przezwyciężanie wyraźnie
zarysowanego konfliktu pomiędzy przesłaniem orędzia ewangelicznego a kulturą społeczeństwa pluralistycznego. Takie
stwierdzenie jest dzisiaj bardzo zasadne. Chrześcijaństwo, jako
religia, jest bowiem marginalizowane, albo wprost atakowane.
Tymczasem jest ono dziedzictwem kulturowym i jednocześnie
ma do spełnienia ważne funkcje wobec kultury. Jest to najpierw
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afirmacja osoby ludzkiej poprzez akcentowanie nadprzyrodzonego powołania człowieka, jego wolności osobistej, ułatwianie
mu odnalezienia siebie jako człowieka, z jego przeznaczeniem
i powołaniem. Następnie jest to podporządkowanie świata człowiekowi, który jako osoba stanowi cel i właściwy podmiot działania, a kultura jest tu narzędziem. Chrześcijaństwo wskazuje
również na prymat wartości moralnych zgodnie z zasadą, że
człowiek powinien bardziej „być” niż „mieć”. I wreszcie religia
chrześcijańska stawia sobie za cel niesienie człowiekowi pomocy w „byciu w drodze” do wieczności”4.
Fundamentalnymi wartościami we wspólnocie kościelnej,
w wymiarze wychowawczym, są: wiara, wolność, miłość. Te
wartości są darami, które człowiek rozwija zarówno w dialogu
z Bogiem, jak i w relacjach z drugim człowiekiem. Wartości te,
kształtując się w dialogu osobowym, nabierają charakteru personalnego i wspólnotowego5 i dookreślą godność osoby ludzkiej. Ta godność wymaga, aby człowiek działał ze świadomego
i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, zgodnie z sumieniem
(z natchnienia duchowego), a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też przymusu zewnętrznego. Taką
wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej
niewoli namiętności, realizuje swoje powołanie na drodze wolnego wyboru miłości. Wolność ludzka, zraniona grzechem, jedynie z pomocą daru wiary i miłości może to nastawienie ku
Bogu uczynić w pełni skutecznym6.
F. Adamski, O integralną koncepcję kultury, w: W służbie człowiekowi.
Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 13.
5
M. Majewski, Przekaz wiary nowemu pokoleniu, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991,
s.56.
6
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, 17 (dalej KDK).
4
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Wychowanie do wolności, wiary i miłości
Wychowanie do wiary we wspólnocie kościelnej ma znaczenie priorytetowe. Nie oznacza to jednak zamknięcia człowieka
w obszarze religijnym, ale wręcz przeciwnie: jest to promocja
człowieka jako osoby wolnej i kochającej. Na kształtowanie
się człowieczeństwa, w płaszczyźnie egzystencjalnej, decydujące znaczenie mają świadome i dobrowolne wybory człowieka. Stąd każda osoba ludzka będzie musiała zdać sprawę przed
trybunałem Boga z własnego życia według tego, czy czyniła
dobrze czy źle7.
Na decyzje człowieka i jego działania mają również wpływ
różne czynniki zewnętrzne, które dokonują się samoistnie
i niezależnie. Należy do nich przede wszystkim walka dobra
ze złem, która jest przyczyną rozdarcia wewnętrznego człowieka. Odwołując się do symboli można powiedzieć, że jest
to walka dramatyczna między światłem i ciemnością. W tej
sytuacji zagrożenia człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, gdyż czuje się
jakby skrępowany łańcuchami. Jedynym ratunkiem dla człowieka jest przyjęcie pomocy od Chrystusa, który przyszedł,
aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie
i uwalniając od „księcia tego świata” (J 12,31), który trzymał
go w niewoli grzechu8.
Drugim czynnikiem determinującym wybory człowieka jest
zmaganie się wolności z niewolą. Współcześni ludzie boją się
równocześnie dwu rzeczy. Najpierw lękają się o własną wolność, dzięki której mogą sami projektować swoje życie, planować przyszłość, by nie otrzymać ich jako już zapełnionych
7
8

KDK 17.
KDK 13.
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gotowym programem, bez możliwości własnej inicjatywy, albo
jako zniszczonych – bez możliwości dalszego życia. Z drugiej strony boją się o sprawy, które ich zajmują, którymi żyją,
o równowagę całego życia, w którym są i poruszają się9.
W tych sytuacjach egzystencjalnych tkwią zarówno nowe zagrożenia dla tożsamości osobowej człowieka, jak też nieograniczone możliwości spełnienia się zarówno jednostkowej osoby ludzkiej, jak i wspólnoty.
1. Wolność z wyboru
Największym niebezpieczeństwem w kształtowaniu postawy wolności jest fałszywa świadomość człowieka, że w spotkaniu z Bogiem obowiązuje zasada: człowiek jest słaby, Bóg
jest mocny. Poczucie słabości zamyka drogę do zaspokojenia
potrzeby bezpieczeństwa i powoduje, że człowiek staje się coraz bardziej skłonny do agresji, która może być skierowana na
zewnątrz, ale również do wewnątrz (autoagresja).
Człowiek, z tak ograniczonym zakresem swojej wolności,
staje do konfrontacji z Bogiem, któremu także wyznacza pole
Jego wolności. Walka polega na tym, aby odebrać „przeciwnikowi” jego wolność. Człowiek walczy o wolność z Bogiem,
bo czuje, a nawet jest przekonany, że Bóg chce go ograniczyć,
a być może odebrać mu jego wolność. W tej walce nie ma miejsca na dialog – jest tutaj albo wygrany albo przegrany, nie ma
kompromisów, dlatego trzeba wolność wybrać. Jeżeli człowiek
„pokona Boga” – staje się ateistą praktycznym. Jeśli człowiek
zostanie „pokonany przez Boga”, staje się „niewolnikiem”,
którego głównym zadaniem będzie strzec wolności, własnej
9

K. Hemmerle, Młodzież a Kościół, „Communio” 3(1983)4, s. 57.
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i innych, opartej albo na niewolniczej wierności zasadom
etyczno-moralnym (moralizatorstwo),10 albo na względności
zasad etyczno-moralnych (liberalizm). Jakakolwiek jednak postać zniewolenia zamyka człowiekowi drogę do rozwoju, gdyż
jako osoba zniewolona jest niezdolna do nawiązania partnerskiej (osobowej) relacji z Bogiem opartej na miłości, tak jak
niezdolna jest do nawiązania osobowej więzi z drugim człowiekiem11.
Ta sytuacja jest szczególnym wyzwaniem wychowawczym
dla wspólnoty Kościoła. Chodzi w tym wypadku o pomocniczą
rolę członków kościelnej wspólnoty w procesie wychowawczym. Polega ona na zaangażowaniu się w służbę wiary i miłości wobec członków wspólnoty, dzięki czemu chrześcijanin
może prowokować innego wyznawcę Chrystusa do wejścia na
drogę realizacji własnego powołania. Należy jednak podkreślić, że wezwanie: „chodźcie do nas, my jesteśmy Kościołem”
musi być tak wyartykułowane, aby stanowiło zaproszenie a nie
nakaz. Bycie chrześcijaninem nie zakłada bowiem, że jest się
przymuszonym do tego, aby wejść w kategorie rozumowania
Warto zacytować w tym miejscu słowa N. Lobkowicza: „Kościół powinien nie moralizować. Jest to jednak sprawa bardzo drażliwa, albowiem
Ewangelia zawiera w sobie także orędzie moralne. Z tym, że nie stanowi ona
samego centrum, ani tym bardziej odpowiednika czegoś o wiele bardziej istotnego. Kto kocha, ten idzie za Umiłowanym i czyni cuda; kto nie kocha, ten
przestrzega tylko norm, a gdy normy te nie są jednoznaczne, zwłaszcza zaś
gdy nie odpowiadają one w pełni potrzebom czy podstawowym dążeniom
człowieka, również do nic z reguły się nie dostosowuje”. N. Lobkowicz, Przekazywanie wiary, w: Podstawy wiary. Teologia, Poznań 1991, s. 209-210 (Kolekcja „Communio”, t. 6).
11
Przyjmując podstawowe idee światopoglądowe: miłość, wolność
i walkę, można wyróżnić trzy modele wychowania: chrześcijański, liberalny
i socjalistyczny. Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź
1981, s. 75-180.
10
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i myślenia innych członków wspólnoty kościelnej. Członkowie wspólnoty muszą bardzo strzec się „grzechu”, który często
popełniają towarzyszący na drodze wiary nadmiernym zatroskaniem i podsuwanymi rozwiązaniami, mającymi człowieka
poszukującego wiary ustrzec przed cierpieniem i popełnieniem
błędów. Tymczasem osoba towarzysząca na drodze wiary może
jedynie stwarzać warunki i oczyszczać drogę od przeciwności,
w tym również od siebie12. Dopiero wtedy człowiek poszukujący jest gotowy do wewnętrznej przemiany serca i umysłu.
T. M. Anthony, opisując własne doświadczenie przemiany serca
i umysłu, ukazuje „uniwersalne” jego elementy. „Byłem zmęczony fizycznie, tak samo jak wewnętrznie. Nagle poczułem,
że otacza mnie Obecność. Nie znałem jej, ale czułem się przy
niej dobrze. Do głowy zaczęły przychodzić mi łagodne i pełne
pokoju myśli. Jakbym rozmawiał z kimś niewidzialnym. – Nie
poradzisz sobie sam. Poczułem ucisk w gardle. – Potrzebujesz
mnie. Po twarzy zaczęły spływać mi ciepłe łzy. Sprawiało mi
to taką ulgę – bo to wszystko ciągnęło się już tak długo. Coś
zaczęło się we mnie kruszyć. – Otwórz się na mnie. Słyszałem
samego siebie, jak wypowiadam słowa, których nigdy dotąd
nawet nie słyszałem. Jakoś instynktownie wiedziałem, kto to
jest. –Jezu, pomóż mi! Weź moje życie – błagałem. – Oddaję Ci siebie. Wszystko się we mnie załamało. Szlochałem, jak
nigdy przedtem i z każdą chwilą czułem się bardziej wolny.
Wszystko mnie opuszczało – ból, złość, poczucie zagubienia
i beznadziejności. Czułem się jak odnowiony. Czułem się kochany, czułem, że mi przebaczono i cieszyłem się, że żyję.
Czułem pokój – pokój, jakiego nie da się opisać. Ogarniał
mnie całkowity wewnętrzny spokój i zadowolenie. Śpiewałem
A. Binz, Katecheta: misja, zawód czy powołanie, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 104-105.
12
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Mu pieśni, które wcześniej nie miały sensu – a teraz brzmiały
tak, jakbym je sam napisał. Mówiłem do Niego. Biegłem.
Skakałem. Uśmiechałem się tak szeroko, że aż mnie rozbolała
twarz”13.
2. Wolność w miłości
Każdy chrześcijanin, kształtując swoją wolność przez dokonywane zgodnie z sumieniem wybory, podąża drogą wiary,
dla której treścią jest miłość Boga. Misję objawienia miłości
doskonałej wypełnia Syn Boży, przez którego Bóg Ojciec nawiązuje z człowiekiem relację osobową. Przez ewangelizację miłości chrześcijanin poznaje Jezusa, Boga – Człowieka,
w którym człowiek staje się coraz bardziej boski, a Bóg staje
się bardziej ludzki, w znaczeniu: bliższy człowiekowi14. W Jezusie z Nazaretu Bóg dał jedyny znak – miłość, który może
być zrozumiały dla każdego człowieka. Jedność z Chrystusem
umożliwia dialog miłości, w którym chrześcijanin zostaje obdarowany miłością, domagającą się dalszego przekazywania.
Realizuje się on wtedy, gdy człowiek kocha drugą osobę jak
siebie samego, do czego zobowiązuje największe przykazanie
ewangeliczne.
Moc miłości ewangelicznej płynie od Osoby Syna Bożego, który przyjmując cierpienie w wolności i miłości, uwalnia
człowieka z „mocy grzechu”. Chrześcijanin, jako człowiek
wolny, ma możliwość kochania, bez skrępowania mocą grzeT. M. Anthony, Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania, Warszawa 1994, s. 200-201.
14
Zob. R. Fisichella, La rivelazione: evento e credibilità, Bologna 1985,
s. 329-332.
13
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chu, ponieważ jest „zanurzony” w miłość Chrystusa, uwolniony od siebie samego i w Duchu Świętym jest już gotowy
do odpowiedzi postawionej przez wymagania wolności. Moc
miłości ewangelicznej domaga się jednak, aby chrześcijanin
pozwolił się całkowicie zawładnąć, pokierować Duchowi
Świętemu, który mieszka w jego sercu i w ten sposób może
trwać w prawdzie i miłości. Duch Święty, który jest miłością
Boga, pozwala, by chrześcijanin doświadczał jako wyznawca Chrystusa i jako osoba ludzka. Dzięki Duchowi Świętemu
chrześcijanin, kochając, objawia miłość Boga jako dar, którym można się dzielić15.
3. Fundament i treść wiary chrześcijanina
Jezus Chrystus na pierwszym miejscu jest „osobowym
fundamentem” wiary chrześcijanina: „Niech każdy jednak
baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może
położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest
Jezus Chrystus. I tak, jak ktoś na tym fundamencie buduje:
ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub
ze słomy, tak tez jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je
dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie
przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie,
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogień” (1Kor 3, 11-15). Ewangelia nie powinna zatem staW. Pasierbek, Człowiek obrazem miłości Trójjedynego Boga, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s.123; por.
H. Schilier, Linee fondamentali di una teologia paolina, Queriniana-Brescia
1985, s. 160-163.
15
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nowić fundamentu wiary, gdyż jest nim Jezus Chrystus, lecz
należy zasady Ewangelii uznać za „treść” i „spoiwo” życia
wiary w codzienności.
Prawda Ewangelii nadaje ludzkiemu życiu sens, wartość,
ale jest też jego integralną częścią. Nie da się bowiem bez
Ewangelii budować życia w wolności, która oznacza radykalne ukierunkowanie osoby i życia chrześcijanina ku Miłości.
W Chrystusie „Caritas” ożywia bogatą wielorakość stawania
się Jego uczniem, czyli życia pod „prawem łaski”, które pokrywa się z doskonałym prawem wolności. Chrześcijanin nie tylko przyjmuje dary Boże, lecz także powinien działać, uczestnicząc w budowie Królestwa Bożego16.
4. Dar Boga – odpowiedź człowieka
Człowiek ma swoje plany i Bóg ma swoje plany. Wychowanie we wspólnocie kościelnej pokazuje drogę do takiej relacji
z Bogiem, w której będzie można realizować plany ludzkie
i plany Boże. Człowiek rozwija się w płaszczyźnie ludzkiej
(plan stwórczy) i w płaszczyźnie duchowej (plan zbawczy).
Bóg jest Autorem planu zbawczego – ustala cel (życie wieczne) i daje środki (łaski – dary i błogosławieństwo), dzięki którym człowiek może się uświęcić (udoskonalić). Bóg jest także
autorem planu stwórczego: celem jest dojrzałość człowieka,
ale Bóg daje mu nieograniczoną wolność w doborze środków.
Dzięki wychowaniu we wspólnocie kościelnej człowiek odkryZob. P. Góralczyk, Powołanie do doskonałości jako zasadniczy rys moralności chrześcijańskiej, w: Moralność chrześcijańska, Poznań-Warszawa
1987, s. 102-103 (Kolekcja „Communio”), t. 2); J. Fuchs, Teologia moralna,
Warszawa 1974, s. 86n.
16
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wa w sobie wezwanie Boga do dialogu wiary po to, by pozwolił
ogarnąć się i przeniknąć Bożą miłością i tą drogą urzeczywistnił głębię swej wolności. Chrześcijanin jest bowiem wezwany
do naśladowania wolności Boga, tzn. wolności jako ukierunkowania ku dobru17; ma on w sobie iskrę Bożą – własną zdolność
realizowania obrazu Boga w sobie.
Bóg obdarował człowieka również wolnością wypełnienia
swojego powołania przez pełne wykorzystanie własnej, twórczej energii. Można to wyrazić w ten sposób, że Bóg zasiewa
w człowieku swe ziarno, a człowiek ze swej strony, dzięki łasce
Bożej, rozwija w sobie obraz Boga18. Sobór Watykański II naucza, że wolność prawdziwa „to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić
w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej
ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej
i błogosławionej doskonałości”19.
W ten sposób został określony podstawowy warunek wspólnotowego wychowania w Kościele, jakim jest kształtowanie
postawy wolności. W działalności wychowawczej Kościoła chodzi o udzielenie pomocy w doskonaleniu „humanitas”
(człowieczeństwo) chrześcijanina w oparciu o wolność stworzoną i darowaną człowiekowi, która stanowi podstawę wartości uniwersalnych, a zwłaszcza norm (praw i obowiązków)
etyczno-moralnych. Jednym z istotnych hermeneutycznych
zadań wychowania kościelnego jest to, że wolność wyboru
„Człowiek (...) może zwracać się do dobra tylko w sposób wolny”
(KDK 17).
18
J. van der Vloet, Obraz człowieka jako fundament pedagogii, „Communio” 12(1992)3, s. 6-7; posługując się kategoriami teologicznymi świętego
Pawła, należy stwierdzić, że Bóg przez działalność ewangelizatorów „zasiewa” ziarno prawdy i „podlewa” je, ale wzrost daje On sam (zob. 1Kor 3, 6).
19
KDK 17.
17
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i podejmowania decyzji nie jest sferą naturalną, nie jest krajem
nikogo i niczego, i to, że duchowe prawa i normy moralne nie
oznaczają wcale wyobcowania, jakiejś autoalienacji20. W wychowaniu kościelnym wszystkie „świeckie” zadania wychowawcze dotyczące człowieczeństwa („humanitas”), a zwłaszcza odkrywanie świata, sensu i celu jego istnienia, zatrzymują
swą względną autonomię. Wychowanie kościelne dzięki możliwościom ukazywania religijnego sensu i znaczenia odkrywanej
i poznawanej przez wychowanka rzeczywistości – posiada szerszy zakres oraz bogatsze możliwości motywacyjne. Natomiast
o tym, czy proces ten będzie miał charakter wychowania religijnego, czy też nie, zdecydują ci, którzy wychowaniu nadadzą
konkretny kształt21. Chrześcijański wychowawca, ukierunkowując wychowanie na wartości ewangeliczne, daje wychowankowi szersze spojrzenie na otaczający świat. Z tego wynikają
ważne i trudne zadania, które stawia Chrystus. Jest to najpierw
wezwanie do miłości i odpowiedzialnej służby także nieprzyjaciołom, jak tego nauczył i jak to czynił Jezus. Powoływanie się
w wychowaniu wspólnoty kościelnej na ewangeliczne wartości prowadzi do pełnego człowieczeństwa, które pragnie zapoczątkować pedagogika religijna. Dzięki temu ideałowi ludzkie
pytania pytanie o sens ludzkiego istnienia i działania, a przede
wszystkim o sens życia otrzymują pełną odpowiedź22.

K. Hemmerle, Młodzież a Kościół, „Communio” 3(1983)4, s. 54.
Z. Marek, Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w: W służbie
człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 81; zob. także
B. Buschbeck, W. E. Failing, Religiöse Elementarerziehung, Gütersloh 1978,
s. 100; R. Goldman, Vorfelder des Glaubens, Neukirchen-Vluyn 1972, s. 83-84;
J. Nieuwenhuis, Gläubige Erziehung, Düsseldorf 1974, 124-125.
22
Z. Marek, Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, art. cyt.,
s. 86-87.
20

21
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W wychowaniu we wspólnocie kościelnej niezastąpioną
rolę spełniają wychowawcy, których formacja będzie miała
decydujące znaczenie w kształtowaniu rzeczywistości pedagogii eklezjalnej. Pierwszoplanową rolę spełniać będą zawsze
rodzice. W tym kontekście na koniec trzeba odwołać się do
nauczania Jana Pawła II, który twierdzi, że to na zaufaniu do
rodziców Bóg oparł odniesienie: dziecko – rodzice. „Na swym
zaufaniu, zwłaszcza do matki, Bóg-Ojciec oparł odniesienie:
dziecko-matka. (…) Bóg-Ojciec zechciał tak zabezpieczyć życie dziecka, swój skarb, aby zostało ono już od momentu swego poczęcia powierzone trosce najbliższego z bliźnich dziecka:
jego własnej matce. (…) Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na
takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu
wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować
proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny
i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnianiu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo i nikomu też nie
wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania.
Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnianie
tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać
i sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać.
Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowania może być owocny”.23

23

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. we Wrocławiu (21 VI 1983), 6.
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SUMMARY
The article describes the process of educating the community of the Church Fundamental values in the ecclesial community, in terms of educational, are: faith, freedom, love, which
should be based on process education to Christian maturity.
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STEROTYP I ETYKIETOWANIE JAKO
ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE EDUKACJI
W SZKOLE
Stereotyping and labelling in school education
Wprowadzenie
Współczesna cywilizacja w swojej przestrzeni aksjologicznej
zdaje się mocno akcentować takie wartości jak dialog między
ludzki, wzajemne otwarcie międzykulturowe, a co za tym idzie
wyjście poza wszelkie uprzedzenia i stereotypy w kontaktach
międzyludzkich. Zjawisko globalizacji, industrializacji i urbanizacji oraz coraz to nowsze wynalazki techniczne intensyfikują a
zarazem uprzedmiotawiają kontakty miedzy ludzkie. Stąd rodzi
się konieczność akcentowania większej troski o „życie duchowe” tak poszczególnych jednostek jak i całych społeczeństw.
Podniesieniu świadomości i otwarciu na inne kultury służyć ma
szeroko rozumiana edukacja, a w sposób zauważalny preferowana jest zinstytucjonalizowana jej forma jaką jest szkoła.
* Paweł Michał Zakrzewski – pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Unia Rodzin i Fundacji Europa Nadziei. Dyrektor w Liceum Ogólnokształcącym i dyrektor koordynator edukacji pozaszkolnej w sześciu placówkach oświatowych na terenie kraju.
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Szkoła pomimo licznych przemian i reform nadal ma charakter silnie wartościujący i segregacyjny. Dziecko w szkole
jest opisywane, a następnie klasyfikowane na podstawie posiadanej wiedzy i czynionych postępów.
Wioletta Florkiewicz, konsultant sieradzkiego ODN wskazuje, że: jednym z nieformalnych elementów systemu edukacji
była i jest „etykieta”, zastępująca nierzadko obiektywne narzędzia diagnostyczne. Etykieta bardzo łatwo przyjmuje się, gdyż
ludzie potrzebują schematów i sformułowań ułatwiających postrzeganie rzeczywistości (2004).
Umiejętności uogólniania cech jak i motywów działania
przypisywanych poszczególnej grupie ludzi, jak zauważa amerykański psycholog Elliot Aronson, uczymy się już
w bardzo młodym wieku. W pewnym badaniu proszono dzieci
z piątej i szóstej klasy, by oceniły swoich kolegów i koleżanki
pod względem szeregu cech: popularności, zdolności przywódczych, bezstronności itp. Dzieci z rodzin należących do
klasy wyższej były oceniane bardziej pozytywnie niż dzieci
z rodzin należących do klasy niższej pod względem każdej
pożądanej cechy. Wydaje się, że dzieci nie potrafiły oceniać
swych kolegów i koleżanek według ich indywidualnych właściwości, lecz oceniały ich (je) w sposób stereotypowy, według przynależności do klasy społecznej (E. Aronson, 2008,
s. 282).
Zawężeniu i uproszczeniu percepcji społecznej drugiego
człowieka towarzyszy zjawisko stygmatyzacji, które pojawia
się w szkolnej rzeczywistości równie często jak nadmierne
uogólnianie i etykietowanie. Stygmatyzacja i jej konotacje
są zawsze negatywne i stają się budulcem bardzo silnego
stereotypu na temat naznaczonej osoby, co w prostej linii
prowadzi do marginalizacji, dyskryminacji i prześladowania.
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W niniejszym opracowaniu będziemy przyglądać się socjalizacji szkolnej w jej negatywnych aspektach. W sposób szczególny zajmiemy się zjawiskiem umacniania przez szkołę stereotypu stypizowanych płciowo postaw i wzorców zachowań,
zjawiskiem stygmatyzacji społecznej w relacjach wewnątrz
szkolnych i wynikającemu z niej zjawisku prześladowania
(agresji psychicznej).
Stereotypizacja w przestrzeni wewnątrzszkolnej
1.1. Stereotyp i jego konotacje.
Stereotyp to prosty, często irracjonalny obraz rzeczy, instytucji, ludzi, złożony z cech uznawanych za charakterystyczne
dla nich, wpojony przez środowisko w świadomość członków
jakiejś grupy, warstwy społecznej czy klasy. Stereotypy określają świat, prezentując jego ograniczoną wizję, opartą na niewiedzy i niesłusznych opiniach. Te trudne do wykorzenienia
przekonania determinują ludzkie postawy np. wobec pewnych
grup społecznych, religijnych czy innych narodowości, formułując trwałe, często krzywdzące sądy. Niesłuszne przekonania
są nam wpajane, bezwiednie wkodowywane już od dzieciństwa i to bez względu na środowisko w jakim żyjemy (por.
Thorstein Veblen) .
Najczęściej mówi się o stereotypach narodowych, czyli naszych wyobrażeniach dotyczących innych narodów.
Tworzenie stereotypów jest naturalną ludzką skłonnością
i takiemu upraszczaniu przekazu podlegają wszelkie ludzkie wyobrażenia o otaczającym świecie, zarówno przyrody,
jak i społeczeństwa. Ma to związek między innymi z takimi
sposobami porządkowania rzeczywistości, jak kategoryzacja
czy generalizacja. Stereotypy często oparte są na niepełnej
178

STEREOTYP I ETYKIETOWANIE JAKO ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE EDUKACJI W SZKOLE

lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalonej przed tradycję,
co w konsekwencji powoduje, iż bardzo rzadko podlegają
one zmianom. Liczni badacze doszukiwali się jednak „ziarna
prawdy” w stereotypach, powstało nawet określenie „trafność stereotypu”. W przypadku pojawienia się faktów obalających stereotyp ludzie mają skłonność do traktowania go,
jako wyjątku - „wyjątek potwierdza regułę” lub do tworzenia
subkategorii bez naruszenia kategorii podstawowej. Stereotypy mogą prowadzić do narastania uprzedzeń wobec danej
grupy. Uprzedzenia mogą być negatywne lub pozytywne,
lecz w europejskiej szkole badaczy przedmiotu przyjęło się
traktować uprzedzenia jako zjawiska negatywne. W związku z tym mamy do czynienia z negatywną postawą, niechęcią
lub dyskryminowaniem (por. agnesbada.blogspot.com)
Stereotypem przyjęto również określać fałszywe i niedostatecznie uzasadnione a dotyczące pewnej grupy osób przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentacje (Wikipedia, 2009).
Stereotypy w pewnych określonych okolicznościach mogą
ulegać zmianom lub wręcz całkowitemu wyparciu. Za W.G.
Stephan przyjmiemy trzy modele zmian stereotypów:
 model buchalteryjny – dostarczenie szeregu informacji niezgodnych ze stereotypem;
 model przekształceniowy – wystąpienie jednej silnej, wyrazistej informacji zmieniającej stereotyp;
 model wykształcenia stereotypu niższego rzędu (substereotypu, „aneksu” do stereotypu) – informacja niezgodna ze
stereotypem prowadzi do stworzenia subkategorii pozwalającej na przyswojenie jej bez konieczności zmiany początkowego stereotypu (C.W. G. Stephan, 2003, s. 15)
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1.2. Stereotypy dotyczące funkcjonowania płci w życiu
ucznia
Funkcjonowanie poznawcze w środowisku szkolnym ucznia
opiera się w dużym stopniu na stereotypach ułatwiających rozróżnianie i kategoryzację zjawisk. Postrzeganie podobieństw
zjawisk i ich łączenie na podstawie wyróżnionych a wspólnych
cech w odpowiednie kategorie rzutuje na łatwiejsze funkcjonowanie poznawcze w otoczeniu. Zaznajomienie się ze specyfiką poszczególnych kategorii umożliwia z kolei tworzenie
reguł działania pośród rozmaitych zjawisk do nich należących.
W przypadku omawianej tematyki mamy na myśli kategorie
i funkcjonowanie społeczne ucznia w kontekście podziału na
płeć. Nierzadko mamy jednak do czynienia z przecenieniem
roli stereotypów na tym polu, nadmiernym odwoływaniem się
do podobieństw i schematów oraz niezauważaniem wyjątków
czy odstępstw od reguły. Stereotypy dotyczące funkcjonowania płci mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój dzieci.
Jeżeli dziecko od najmłodszych lat traktowane jest zgodnie
ze stereotypem, maleją jego szanse na twórczy rozwój. Warto, by szkoła i przedszkole były przyjazne dla obu płci, unikając negatywnego obciążenia, jakim jest wpływ stereotypów.
Okres szkolny ma szczególne znaczenie, gdyż rozpoczynając
edukację, dziecko podejmuje ważne role społeczne – ucznia
i członka grupy rówieśniczej, nie tylko zdobywając wiedzę, ale
i rozwijając umiejętności społeczne, kształtując przekonania
o własnej kompetencji i adekwatności oraz nawiązując bliskie
więzi z rówieśnikami. Chłopcy i dziewczynki doświadczają
odmiennego traktowania przez środowisko nauczycieli już od
najwcześniejszych lat szkolnych. Dzieci zachęca się do różnych zabaw, otaczając odpowiednio dobranymi przedmiotami. Od najmłodszych lat wrastają w kulturę a co za tym idzie
i w stereotyp. Chociaż nie wszystkie z dzieci w pełni interio180
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ryzują proponowaną segregację to należy zauważyć, że już
czterolatki wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i co
pochwala się u każdej z płci. U dzieci wczesnoszkolnych występują określone przekonania co do tego, jakie zabawy, ubrania i zachowania są odpowiednie dla chłopców i dziewcząt.
Przekonania te towarzyszą im już w całym dorosłym życiu.
Powielanie stereotypów niesie istotne zagrożenia. Szczególnie wyraźnym przykładem w stosunkowo jednolitym etnicznie i religijnie polskim społeczeństwie są stereotypy płciowe.
Dotyczą one specyficznie rozumianych różnic w zdolnościach
w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych u dziewczynek i chłopców oraz tradycyjnie określanych ról kobiet
i mężczyzn.
1.3. Utrwalanie typizowanych płciowo postaw i wzorcówzachowań w środowisku szkolnym
Stereotypizacja dotycząca tożsamości płciowej i ról społecznych, będąca przedmiotem studiów nad tożsamością kulturową
płci, nie omija placówek edukacyjnych. Już w przedszkolach
formułuje się wobec jednostki oczekiwania i zakazy zgodne
z klasycznym wizerunkiem kobiety i mężczyzny. Można tam
zaobserwować „grzeczne dziewczynki i rozbieganych chłopców” – widok zgodny z istniejącymi założeniami co do ról
społecznych. Tego typu sytuacje są wstępem do dalszego promowania scenariuszy roli rodzajowej, postępowanie według
których jest gwarantem dobrze odegranej męskości lub kobiecości. W funkcjonowaniu szkoły dostrzec można rodzajową
polaryzacje socjalizacji. Możemy wyróżnić tu trzy jej wymiary: organizacje i strukturę szkoły, wpływ nauczycieli oraz treść
kształcenia. Wszystkie te czynniki, poczynając od organizacji
szkolnej przestrzeni i struktury personelu, przez przekonania
i oczekiwania nauczycieli, a kończąc na programie nauczania
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i zawartości podręczników, przekazują dzieciom hierarchiczną
strukturę społeczeństwa, w którym mężczyźni zajmują wyższe i bardziej prestiżowe pozycje, w którym to co „męskie”
jest ocenione według innych kryteriów niż to co „kobiece”,
w którym obowiązują stereotypowe wizerunki kobiet i mężczyzn.
Zadaniem powszechnego systemu edukacji jest, jak się wydaje, stworzenie równych szans wszystkim dzieciom. Postulat
ten pozostaje jednak tylko życzeniem wobec licznych przyczyn nierówności dostępu do edukacji.
Umacnianie przez szkołę stypizowanych płciowo postaw
i wzorów zachowań przynosi w efekcie płciowo zróżnicowane edukacyjne szanse życiowe chłopców i dziewcząt. Propagowanie „jedynie odpowiedniego” wzoru płci niesie ze
sobą negatywne konsekwencje tak dla dziewczynek, jak
i dla chłopców. Dziewczynki mogą więc stracić wiarę we
własne możliwości i wybrać drogę życia dla nich nie odpowiednią i nie mającą odzwierciedlenia w ich własnych aspiracjach. Natomiast od chłopców głównie oczekuje się sukcesów i niejako są oni zdani na wzrastanie w przekonaniu
o nieograniczoności własnych możliwości. Konfrontacja zaś
z rzeczywistością dorosłego życia, z trudnościami w ukończeniu dobrej szkoły, czy też znalezieniu dobrze płatnej pracy (żywiciel rodziny) może przynosić i często przynosi frustracje i zachowania dewiacyjne.
1.4. Trwałość stereotypowego podziału uczniów
Miejscem, gdzie dziecko w toku dalszego kształcenia
wchłania lansowane stereotypy ról rodzajowych, jest szkoła
podstawowa. Jest to najlepszy okres na wpojenie i utrwalenie
dziecku wizerunku i oczekiwań rodzajowych. Zgodnie z paradygmatem polaryzacji płci to pierwiastek męski jest dynamicz182
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ny, zdobywczy i nastawiony na sukces. W szkole istnieje więc
pojęcie zadań typowo chłopięcych i typowo dziewczęcych. Idą
za tym różnice w traktowaniu chłopców i dziewcząt, a całość
praktyki pedagogicznej zdaje się przebiegać wedle podwójnych
standardów, odmiennych dla każdej płci. Nauczyciele poświęcają chłopcom więcej uwagi, dają im więcej informacji zwrotnych, pochwał i upomnień, udzielają rad i wskazówek oraz
zadają więcej pytań. Chłopcy są niejako motywowani przez to
do większej pracy z obietnicą osiągnięcia sukcesu. Za typowo
chłopięce przedmioty uważa się nauki ścisłe i przyrodnicze,
w przeciwieństwie do literatury i języków – także obcych –
które zwykło się określać domeną dziewcząt. Równie trudno
będzie uczennicy zaistnieć – wśród forowanych chłopców – na
lekcji fizyki, co chłopcu podczas recytacji czy interpretacji poezji, kiedy to oprócz prześmiewczo nastawionych rówieśników
nauczyciel często też nie stoi po jego stronie. Taka kategoryzacja nie zachęca do poszukiwania własnej dziedziny, w której
można się sprawdzić i odnosić sukcesy. Rodzi to odgórne ograniczenia i odstręcza od poszerzania swojego pola działania.
Trudniej niewątpliwie jest próbować sił w dziedzinie, o której
wiemy, iż odbiega jakościowo od naszych standardów i możliwości, a rywalizacja w niej z góry zakłada nasze niepowodzenie. Brakuje w szkole zadań nietypowych, niezgodnych z rolą
rodzajową – modeli aktywności i rywalizacji dla dziewcząt
i wzorców czułości dla chłopców. Oczekiwania społeczne mogą
odstręczyć chłopca rozmiłowanego w literaturze od doskonalenia się w tej dziedzinie, jeśli otrzyma od rówieśników łatkę
„mięczaka”. Jednocześnie młoda dziewczyna skłonna będzie
odrzucić swoje zainteresowania techniczne czy przyrodnicze,
gdy z powodu „męskości” owych ucierpi jej atrakcyjność wśród
chłopców. Także lektury i podręczniki szkolne dostarczają informacji o tradycyjnych aktywnościach charakterystycznych
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dla danej płci. Z badań wynika, że sposób przedstawiania bohaterów literackich i historycznych podlega utartym scenariuszom. Okazało się, że głównymi bohaterami są w nich chłopcy
i mężczyźni, a pomija się dziewczynki i kobiety. Więcej jest
także biografii znanych postaci męskich. Postacie męskie są
najczęściej silniejsze, bardziej kreatywne i odważniejsze –
żeńskie zaś bierne i niekompetentne; pasuje to do wyobrażeń
o kobiecym domatorstwie i męskim dążeniu do sukcesu. Można dostrzec, że skutkuje to zjawiskiem tzw. niewidzialności
kobiet, tzn. pomijania lub zaniżonej estymacji roli kobiet w historii i rozwoju wszelkich nauk czy świata w ogóle. Nie trzeba
dodawać, że uparte promowanie takiego obrazu będzie wśród
dziewcząt odczytywane jako zachęta do bierności, nierywalizowania oraz pomniejszy poczucie ich sprawstwa w wielu
obszarach aktywności. Kolejną ważną kwestią, którą warto
poruszyć, jest fizyczny aspekt dojrzewania. Dziewczęta w tym
czasie muszą się zmierzyć z zainteresowaniem, komentarzami
i zaczepkami rówieśników na temat swojej seksualności. Spowodowany tym stres może prowadzić do lęku i zniechęcać do
aktywności, szczególnie zaś do rywalizacji z chłopcami. O złożonej interakcji między doświadczeniami szkolnymi a funkcjonowaniem społecznym świadczy silne podporządkowanie roli
rodzajowej wśród młodzieży. Stwierdzono, że następuje w tym
czasie spadek wiary we własne siły u dziewcząt i jej wzrost
u chłopców, a także, że przejawiają oni stereotypowe zachowania związane z osiągnięciem sukcesu. Zauważono, że dziewczęta ulegają twierdzeniu, że kobieta w zawodzie męskim nie
jest akceptowana społecznie oraz że cechuje je większa wiara
w siebie w sytuacji odpowiadającej ich płci. Jednak, co najważniejsze, na podstawie badań Martiny Horner powstało
określenie „lęku przed sukcesem” lub „motywacja do unikania sukcesu”. Horner stwierdziła, że rywalizacja wpływa nega184
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tywnie na osiągnięcia kobiet. Zanika u nich potrzeba osiągnięć
i często swój sukces konotują z negatywnymi konsekwencjami, utożsamiając go z utratą kobiecości – zwłaszcza gdy chodzi
o sukces w dziedzinie zdominowanej przez mężczyzn. Często
też dochodzi u kobiet do konfliktowego postrzegania potrzeby sukcesu i potrzeby związku intymnego. Stereotypizacja roli
rodzajowej w praktyce szkolnej, mająca odzwierciedlenie w
poczuciu własnej wartości, kompetencji i wiary w siebie, prowadzi do zawężenia możliwości rozwojowych, utrudnia sprawdzenie się we wszystkich pożądanych dziedzinach, a co za tym
idzie – blokuje możliwość ujawnienia pełnego potencjału jednostki, jej talentów, fascynacji i zasobów twórczych.
1.5. Możliwe zmiany
Doświadczenia wczesnoszkolne (między 6 a 12 rokiem
życia) i ich późniejsze konsekwencje, o których mowa wyżej, przypadają na okres rozwoju, w którym Erikson wyróżnił
kryzys: pracowitość a poczucie niższości. Jest to czas, kiedy
dziecko nabywa kompetencje jako cnotę pozytywnie rozwiązanego kryzysu rozwojowego i uczy się zyskiwać uznanie dzięki
wykonywaniu pewnych prac. Zaczyna rozumieć podział pracy
i zróżnicowanie szans, innymi słowy przyswaja etos technologiczny danej kultury. Zagrożeniem jest poczucie niższości i
niestosowności, które może zaistnieć w przypadku braku nadziei na opanowanie narzędzia czy umiejętności oraz skazanie
na mierne osiągnięcia w rywalizacji z innymi. Wydaje się więc,
że właśnie w tym okresie, tj. przede wszystkim w praktyce
szkolnej, należy szukać rozwiązań i możliwości zmiany dotychczasowego stanu rzeczy. Za Bronfenbrennerem możemy
określić szkołę mianem społecznego środowiska rozwoju. Jednym z jego elementów jest mikrosystem z wzorcem aktywności, ról społecznych i relacji interpersonalnych. Szkoła przez
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swoją kulturę organizacyjną (obyczaje, ideały, rytuały, normy)
proponuje jednostce przyjęcie określonej tożsamości. Można
mówić o emancypacyjnej funkcji edukacji, która zakłada rozwój własnego potencjału, specyficznych zdolności i kompetencji oraz kształtuje odrębność i indywidualność, a także o funkcji socjalizacyjnej, mającej na celu rozwijanie umiejętności
pożądanych społecznie, kształtowanie postaw obywatelskich
oraz sytemu norm i wartości. Aby unikać przykrych skutków
stereotypizacji rodzajowej, należy w kwestii płci dążyć do jak
największej równowagi i jak najlepszej współpracy emancypacyjnej i socjalizacyjnej funkcji edukacji. Trzeba więc, aby
jednostka otrzymywała wzorzec postępowania wedle przyjętego społecznie systemu wartości i reprezentację postaw obywatelskich. Jest to zadanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia
z przedmiotów humanistycznych, takich jak język polski, historia czy etyka. Konieczne są tu jednak plastyczne ramy
przedmiotu, tj. ukazanie wielości kultur na świecie i przypisanych im systemów wartości. Przedstawienie świata z całą jego
wielością aspektów ideowych, kulturowych i historycznych
oraz dynamiki zauważalnych w nim zmian. Z kolei sam proces
nauczania powinien się odznaczać odpowiadaniem na potrzeby
i zainteresowania uczniów, czyli w pierwszym rzędzie ukazaniem pełnej oferty tematycznej, a następnie wsparciem pedagoga w pogłębianiu wybranego przez ucznia obszaru wiedzy.
Uczeń nie powinien być przeświadczony o tym, że skoro nie
nadaje się do z góry wyznaczonych zadań, czy nie sprawdza
się w dziedzinach popularnych wśród danej płci, nie nadaje się
do niczego. Należy pokazać uczniowi, że istnieją dziedziny,
w których posiada on moc sprawczą, jest w stanie je opanować
i się w nich doskonalić – jest to jeden z warunków do pozytywnego rozwiązania wskazanego przez Eriksona, a wspomnianego wyżej kryzysu. Placówka edukacyjna winna wspomagać
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wychowanków w poszukiwaniu swojej, nazwijmy to, domeny,
w której rozwój i osiągnięcia zapewnią im poczucie spełnienia.
Uogólniając rozważania dotyczące zjawiska stereotypizacji
w edukacji szkolnej, można się odwołać do koncepcji polis,
soma i psyche ujmującej funkcjonowanie człowieka jako trzy
połączone ze sobą aspekty, w którym polis to społeczny wymiar człowieka, soma – wymiar biologiczny, a przez psyche
rozumiemy jego wewnętrzne życie psychiczne, oraz do emancypacyjnej i socjalizacyjnej funkcji edukacji. Optymalny będzie zatem stan, kiedy ukierunkowana społecznie jednostka ma
możliwość pełnego i nieskrępowanego rozwoju, z wszystkimi
możliwościami wypróbowania swoich zasobów i zdolności.
Nie doprowadzając do nadmiernej indywidualizacji, co mogłoby spowodować dewiacje i nieprzystosowanie społeczne,
ani do zbytniej socjalizacji, czego skutkiem byłoby zablokowanie indywidualnego rozwoju. Nie można osiągnąć tożsamości poza kulturą, dlatego nie chodzi o zmianę tradycji, norm
czy wartości, ale o ich plastyczność i otwartość na człowieka,
a także o uczynienie ich czynnikami swobodnego, jednostkowego rozwoju.
Edukacja i D
Zjawisko stygmatyzacji społecznej
w środowisku szkolnym
2.1. Klasyfikacja zjawiska
Pojęcie stygmatu jest wyjątkowo obszerne. Twórca teorii
stygmatyzacji, Erving Goffman, definiuje osoby dotknięte tym
zjawiskiem w następujący sposób: to takie, które posiadają społeczny atrybut głęboko je dyskredytujący i które są postrzegane
jako niepełnowartościowe z tego właśnie powodu (Goffman,
1963, s. 3). Stygmat jawi się jako pewien rodzaj kreowania rze187
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czywistości, który eksponuje pejoratywne naznaczenie natury
emocjonalnej. Jest on wytworem danej widowni społecznej ,
reprezentującej określoną kulturę a nie właściwością konkretnej osoby. W związku z tym stygmat można ukryć, umiejętnie
manipulując wrażeniem, warunkami sytuacji bądź kierując informacjami dotyczącymi piętna. Stygmat w życiu naznaczonego człowieka może mieć centralne znaczenie, jest tak w przypadku otyłości czy koloru skóry, lub peryferyjne, gdzie dobrym
przykładem wydaje się być ubóstwo. (Czykwin, 2007, s. 71).
W literaturze przedmiotu można odnaleźć kilka rożnych
prób klasyfikacji stygmatu. Goffman, odnosząc się do greckiego ujęcia tego zjawiska, wyróżnia jego następujące typy:
 stygmaty wynikające z posiadania fizycznych deficytów lub
uszkodzeń ciała;
 skazy charakteru, wnioskowane przez „społeczną widownię” na podstawie pewnych elementów z biografii np. pobyt
w wiezieniu, samobójstwo, wczesne macierzyństwo:
 stygmaty plemienne, będące wynikiem przynależności do jakiejś grupy.
Często zdarza się, że posiadanie jednego stygmatu widocznego pociąga za sobą kolejne uprzedzenia, a w konsekwencji
ostracyzm społeczny. Pewne stygmaty z czasem wygasają,
gdyż kategorie, których dotyczyły, stają się społecznie akceptowane. Proces wygaszania jest długotrwały, gdyż stygmaty
zakorzeniają się głęboko w kulturze, reprodukują się poprzez
interakcje, mają emocjonalne zabarwienie i są bardzo często
irracjonalne.
2.2. Efekt etykietowania oraz efekt Pigmaliona
Pojęcie efektu etykietowania odnosi się do sytuacji, w której uczniowie zaczynają zachowywać się w odmienny sposób
wobec danego dziecka, kierując się informacjami o posiadaniu
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przez niego etykiety. Wynika to już z wcześniejszego nastawienia.
W wyniku efektu Pigmaliona dochodzi do uzależnienia
zachowania od oczekiwań tzw. „znaczących innych”. Dziecko, które nazywa się nieukiem, z czasem przestaje się uczyć,
ponieważ wielokrotnie przywoływany komunikat koduje się
w jego umyśle i determinuje jego nastawienie do edukacji.
Moc spełniającej się przepowiedni była wielokrotnie badana. Jeden z eksperymentów dotyczył uczniów szkoły podstawowej. Dzieciom z pewnych klas (Miller, Brickman, Bolen,
1975) oznajmiono, że są schludne i lubią dbać o porządek. Po
pewnym czasie okazało się, że ci uczniowie zaczęli bardziej
dbać o porządek w salach. W pozostałych klasach, gdzie stosowano inne metody perswazyjne, nie zanotowano żadnych
zmian.
2.3. Stygmatyzacja i etykietowanie na terenie szkoły
Szkoła niezaprzeczalnie jest środowiskiem stresogennym,
gdzie w każdej placówce, zdaniem Harta (1995), pojawia się
kilka możliwych źródeł stresów, m. in. oceny i związana z nimi
presja zdobywania jak najlepszych wyników. Są to chociażby
sami nauczyciele wymagający od uczniów rzetelnej wiedzy,
a nie koniecznie potrafiący ją przekazać, jak i spora ilość zajęć
dydaktycznych, które i tak są uzupełniane domowymi pracami
lub korepetycjami, nie wspominając już o takich zjawiskach
jak wyśmiewanie i naznaczanie.
Stygmatyzacja i etykietowanie na terenie szkoły może pojawić się przy tak zdawałoby się prozaicznej czynności jak ocenianie. Statystycznie to właśnie ocenianie staje się powodem
bardzo wielu przykrych i w swych konsekwencjach destabilizujących doznań. Trudno sobie wyobrazić szkolę bez oceniania. Wśród błędów i pułapek tego procesu wymienia się:
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skupianie na cechach osobowych ucznia a nie na poziomie
posiadanej przez niego wiedzy;
 wyliczanie końcowych ocen w drodze uśredniania;
 ocenianie uczniów według średniego poziomu klasy
(Półturzycki, 1996, s. 301–302).
Nauczyciele dość często stosują w pracy z uczniami środki
ujemnej stymulacji:
 różnego rodzaju represje oraz kary;
 złośliwe komentarze;
 obrzucanie przezwiskami;
 wyśmiewanie;
(Murdzek, 1993).
Tego typu etykietowanie wpływa niekorzystnie nie tylko na
obraz ucznia, jego miejsce w klasie, ale przede wszystkim rzutuje na całą jego przyszłość, w szczególności zaś na stopień
zaangażowania w życie społeczne.
Christina Maslach opisując trzy symptomy towarzyszące
wypaleniu zawodowemu, wskazuje na mechanizmy depersonalizacji, czyli stawania się obojętnym w reagowaniu na
uczniów. Do klasycznych technik depersonalizacyjnych należą
przede wszystkim:
 etykietowanie uczniów;
 uprzedmiotowienie ;
 stereotypizacja;
(Zams, 2007).
Pisarz Paul Widlake twierdził, że proces etykietowania
uczniów może powodować większe trudności w nauce niż jakiekolwiek inne działania nauczyciela (1990). Należy wskazać
tu na duże zagrożenie jakie niesie ze sobą dla rozwoju ucznia
powierzchowna diagnoza konstruowana li tylko przy pomocy
etykiet. Etykiety bowiem:
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definiują tożsamość dziecka w selektywny sposób i tym samym odgórnie zawężają obszar jego możliwości;
 ukierunkowują inne osoby na negatywny odbiór dziecka, co
z kolei prowadzi do subiektywnej dewaluacji oczekiwań;
 zawężają przyczyny niepowodzeń jedynie do tych leżących
u podłoża trudności w nauce i przystosowaniu się do narzuconych odgórnie standardów;
 aspekt wychowawczy etykiety prowadzi z reguły do nadopiekuńczości i nieumiejętnego udzielania pomocy. Obniżania
wymogów stawianych uczniom (Florkiewicz).
 koncentracja na problematycznych zachowaniach jednostki,
a nie na jej pozytywnych stronach (Kozłowski);
 zniekształcanie relacji interpersonalnych, powodowanych
nieustannym kontrolowaniem sytuacji, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa społeczne odrzucenie jednostki
(Kozłowski).
Wojciech Poznaniak analizując zjawisko stygmatyzacji, dochodzi do konkluzji, iż: jest ona sprzeczna z edukacją, ponieważ stawia ucznia w sytuacji przymusowej – jest on zmuszony
do ulegania oczekiwaniom zawartym w stygmatach. Stygmaty
obniżają jego poczucie psychicznego bezpieczeństwa, wywołują wzrost zagrożenia i niski poziom zaufania (Olech).
W przeprowadzonych w 2007 roku przez Joannę Wnęk
badaniach okazało się, że niejednokrotnie nauczyciele przypisując pozytywne etykiety i nieumiejętnie pomagając pewnym
kategoriom uczniów (ubogim, z niepełnosprawnościami),
skazują ich na izolację lub naznaczenie ze strony pozostałych
uczniów. Młodzi ludzie bardzo szybko dostrzegają, jeśli ktoś
jest z jakiegoś powodu faworyzowany. Jedna z badanych osób
zarzuciła nauczycielowi, iż organizował drogie wycieczki
i tym samym pozbawiał uboższych uczniów możliwości uczestniczenia w nich. Te wyjazdy były ewidentnie dla dzieci wpły
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wowych ludzi, tak naprawdę chodziło o zaskarbienie sobie
ich życzliwości.
Również w relacjach rodzic – nauczyciel nie brak przykładów etykietowania i naznaczania. Uczniowie posiadający jednego rodzica, nierzadko są napiętnowani z powodu jego nieobecności na zebraniach klasowych.
Większość nauczycieli wychodzi z założenia, iż samotne
rodzicielstwo musi pociągać za sobą problemy wychowawcze
i rożnego rodzaju patologie społeczne. Zwłaszcza nauczycielki
były podejrzliwe i bardzo krytyczne w stosunku do samotnych
ojców. Stygmatyzację pogłębiał fakt, iż absencja rodzica była
komentowana na forum klasy (Wnęk, 2007).
2.4. Etykietowanie w ocenianiu
Ocenianie jest zawsze wartościowaniem jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia, osoby, czyjegoś zachowania. W szkole ocenie
podlegają między innymi efekty pracy ucznia. Praca ta i jej
owoce przynależą do podmiotowego porządku rzeczy z jego
trzema charakterystycznymi wymiarami: autonomii, integralności oraz samoświadomości. Jednym z aspektów wymiaru
świadomości jest zdolność człowieka do własnej oceny efektów swojej pracy. Autoocena dokonywana przez ucznia poprzedza każdorazowo ocenę formułowaną przez nauczyciela i ma
nad nią tę ogromną przewagę, że jest wytworem jego ducha,
owocem jego własnej autorefleksji. Ponadto czymś bardzo osobistym i wykluczającym uprzedmiotowienie. Zgoła inaczej jest
z ocenianiem nauczycielskim: zawsze i wszędzie jest ono
narażone na uprzedmiotowienie ucznia, na zamknięcie go w
sztywne ramy cyfr, punktów, procentów, tabel, zestawień i rankingów. Czymże innym jest ocenianie jak nie redukowaniem
dziecka do cyfr i punktów, które decydują niekiedy o jego całej
późniejszej drodze życiowej? Mamy tu do czynienia ze swo192
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istego rodzaju metafizycznym skandalem: bogactwem ucznia
i biedą oceny. Niezawinione ubóstwo każdej oceny – nawet
tej opisowej, z której też wieje chłodem i schematyzmem –
sprawia, że ocenianie zamienia się tak często w etykietowanie,
a przez nie, w wyrokowanie, demobilizowanie i destabilizowanie. Etykietowanie jest pozbawianiem ucznia jego własnej tożsamości i wtłaczaniem go na siłę w inną, obcą mu tożsamość.
Zdarzają się nauczyciele, którzy oceniając ucznia, potrafią go
poniżyć i załamać psychicznie. I fakty takie wcale nie należą do
rzadkości (Kawecki, 2006). W konkluzji należy podkreślić, że
powszechnie stosowane w szkolnictwie ocenianie może zakłócać i zaburzać, dewastować lub wręcz niszczyć świat przeżyć
dziecka, świat jego wartości i nastawień do siebie i innych ludzi. (Tamże).
2.5. Drogi wyjścia
W działaniach pedagogicznych trzeba pamiętać, że raz
sformułowane stereotypy są odporne na jakąkolwiek zamianę pod wpływem nowej informacji. Powstały w umyśle konstrukt staje się podstawą do tworzenia i przypisywania etykiet
(Tamże). Ponadto tworzenie własnych grup odniesienia tylko
nasila prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska stygmatyzacji i etykietowania, a granica pomiędzy tymi zjawiskami
a przemocą jest bardzo subtelna. Zauważmy, że do najczęściej stosowanych form przemocy psychicznej nalezą: etykietowanie i naznaczanie wychowanków, polegające na fałszywej ocenie ucznia na podstawie jego wyglądu lub zachowania
oraz przypinanie mu odpowiedniej etykiety (np.: „błazen”,
„fleja”, „leń”) (Dziedzic). Wypada wymienić tu, korzystając
z literatury przedmiotu, kilka propozycji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska w szkole. Postulaty
te to między innymi:
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odejście od segregacyjnego modelu edukacji na rzecz integracyjnego;
holistyczne ujmowanie człowieka;
indywidualizacja procesu nauczania;
wyposażenie nauczycieli i uczniów w odpowiednia wiedzę
dotyczącą mechanizmów etykietowania;
umiejętność opanowania krytyki zachowań, a nie krytyki
osoby ucznia;
opanowanie umiejętności krytyki połączonej z pozytywną
uwagą (wytworzenie u słuchacza dysonansu poznawczego);
wprowadzenie edukacji wielokulturowej, która ma na celu
uwrażliwienie uczniów na problem naznaczania i dyskryminacji różnych grup etnicznych ( Bartz, 1997, s. 13 );
stosowanie strategii oswajania i racjonalizowania werbalnych ekwiwalentów kategorii społecznych (Czekwin, 2007,
s. 28).
Zakończenie

W dyskusji społeczno – pedagogicznej, mimo upływu
lat, dochodzą nierzadko do głosu echa wzorców postkomunistycznych (Klus-Stańska, 2008, s. 7), w których model ucznia
i wychowanka wiązany jest z takimi cechami, jak zdyscyplinowanie, umiejętność podporządkowania się, entuzjazm,
optymizm. Wszystkie te cechy, jak się okazuje, posłużyły
A. Makarence do opisu nowego człowieka. Aby osiągnąć ten
niebotyczny ideał, bardzo często w sposób świadomy posługiwano się mechanizmami stereotypizacji, tworzono niesprawiedliwe podziały, nadawano jedynie słuszne etykiety. Uczeń
stawał się bardziej przedmiotem aniżeli podmiotem oddziały194
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wań pedagogicznych. Niestety echa tamtej utopii pobrzmiewają jeszcze gdzieniegdzie na „korytarzach polskich szkół”.
A przecież można inaczej. Dziecko ma prawo być tym kim jest,
ma prawo być człowiekiem, ma prawo być osobą, ma prawo
do bycia sobą.
Etykieta jest li tylko narzędziem w rękach nauczycieli, a jak
każde narzędzie ma być używane w służbie człowiekowi, a
nie przeciw niemu.
Może stać się ona swoistym błogosławieństwem dla dziecka, bądź też siłą niosącą śmierć społeczną (Wnęk, 2007).
Mając świadomość siły oddziaływania etykiet i stereotypów
w życiu dziecka, możemy umiejętnie modyfikować zachowania uczniów i nadawać im pożądany kierunek ku afirmacji życia i własnych możliwości.
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EDUKACJA W RODZINIE
Education in the family
Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że już od kilkunastu lat w Polsce można uczyć swoje dzieci w domu – i to
w pełni legalnie! Może budzi to swoiste kontrowersje – koniec
końców sami chodziliśmy do szkoły i oczywisty wydawał nam
się fakt, że doświadczą tego również nasze dzieci. Coraz więcej
rodziców jednak decyduje się na edukację domową. Dlaczego?
Powodów jest bardzo wiele, aczkolwiek ich wspólnym mianownikiem jest nic innego, jak naturalna troska o dobro powierzonego im dziecka. O jego całościowy i wszechstronny rozwój,
zindywidualizowany i bogato urozmaicony tok nauki, bezpieczeństwo, świat wartości czy wreszcie o jego światopogląd.
Troska Kościoła
Trzeba zauwazyć, że troskę Kościoła o dzieci zapoczątkował sam Jezus Chrystus, który na pytanie uczniów «Kto jest
* Marzena Zakrzewska jest żoną i matką siedmiorga dzieci. Prowadzi interdyscyplinarne badania zogniskowane wokół edukacji pozaszkolnej. Właścicielka zespołu szkół i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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największy w królestwie niebieskim?» postawił dziecko pomiędzy nimi mówiąc: «Zapewniam was: Jeśli się nie zmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Kto więc się stanie tak mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim. I kto jedno takie dziecko przyjmuje
w moje imię, Mnie przyjmuje. Ale jeśli ktoś byłby przyczyną
upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie lepiej
byłoby dla niego, aby mu zawieszono kamień młyński na szyi
i utopiono w głębinie morskiej (Mt 18,2-6).
Benedykt XVI podkreśla, że głównym działaniem wychowawczym jest świadectwo, a prawdziwy wychowawca (…)
chce aby dziecko czy uczeń nauczyli się poznawać prawdę
i wyrobili sobie osobisty stosunek do niej.
Wychowawca wypełnia swoją powinność do końca, tak by
nigdy nie brakowało jego czujnej, wiernej obecności, a jego
celem jest, aby wychowanek słuchał głosu prawdy przemawiającego w jego sercu i szedł za nim na drodze swojego życia1.
We współczesnym świecie taką możliwość codziennej współobecności daje rodzicom właśnie edukacja domowa.
Polskie tradycje
W Encyklopedii wychowawczej wydanej w 1890 roku
Aniela Szycówna napisała: Nauczanie domowe zdaje się być
najdawniejszą formą udzielania nauki. Człowiek pierwotny
obcy dzisiejszej specjalizacji zajęć, nie znał też rozdziału pracy wychowawczej i nauczycieli: ojciec był naturalnym nauczycielem syna, a matka jedyną nauczycielką córki. Wiedzeni
Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego, Bazylika Watykańska, 8 stycznia 2012 roku.
1
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wrodzonym instynktem rodzicielskim, rodzice starali się przekazać swemu potomstwu wszystko, to, co widzieli i umieli sami,
a czynili to w bardzo prosty sposób: wciągali dzieci od lat najmłodszych do pomocy w swych pracach gospodarczych, domowych, zaprawiając młodzież praktycznie do zadań, które
w życiu późniejszym miała spełniać; częściej jeszcze dziadkowie,
zgromadziwszy dziatwę koło siebie, opowiadali jej o dawnych
czasach, o czynach bohaterów i swoich własnych przygodach,
uczyli pieśni, podań, zaznajamiali z mądrością narodu, ukrytą
w przysłowiach i sentencjach moralnych; nie szczędzili wskazówek i rad, co do postępowania w życiu, a rozpoczynając i kończąc
prace dzienne wspólną modlitwą, dawali okolicznościowo pierwsze pojęcia religijne. Rozwój nauki doprowadził w pewnym stopniu do niewystarczalności nauczania rodzicielskiego, dlatego też
pojawili się nauczyciele, pozostający wszakże na usługach pani
czy pana domu, aczkolwiek wydatnie wspomagający rozwój
młodego pokolenia. Oczywiście coraz powszechniejsze stawały
się też szkoły, jednakże do końca XIX wieku edukacja domowa
uznawana była powszechnie za najbardziej naturalny, oczywisty i najskuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy. W wieku
XX obie te formy nauczania trwały równolegle, dopóki nowe
władze Rzeczypospolitej Ludowej nie narzuciły bezwzględnego obowiązku szkolnego. Doprowadziło to do wykluczenia
edukacji domowej najpierw jako jednej z możliwości rodziców,
a w konsekwencji także z mentalności polskiego społeczeństwa.
Skutki tego można odczuć aż po dziś dzień. Nietrudno przecież
zauważyć, że pomimo wprowadzenia odpowiednich zapisów
prawnych pozwalających na kształcenie dzieci przez własnych
rodziców, wybór ten napotyka niejednokrotnie na niczym nieuzasadniony opór i to często wbrew obiektywnym przesłankom,
jak i przede wszystkim wbrew holistycznie pojętemu dobru społeczeństwa, rodziny i samego dziecka.
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Odkryta na nowo
Obecnie w Polsce już ponad 500 rodzin uczy swoje dzieci
w domu, a liczba ta statystycznie rośnie. Powstało kilka stowarzyszeń wspierających rodziców edukujących w ten sposób,
odbywają się ogólnopolskie zjazdy i indywidualne spotkania,
powstała także praca zbiorowa pt. Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka (www.edukacjadomowawpolsce.pl).
Najważniejsze jest wszak, że to same rodziny, poprzez edukację domową odkrywają piękno swojego powołania, pogłębiają
więzi wewnątrz wspólnotowe i mogą czerpać coraz głębszą radość z bycia razem.
Zapewne pojawia się wątpliwość czy to konieczne, przecież
są także szkoły wyznaniowe czy po prostu prywatne. Tak są, ale
niestety za rzadko udaje się w tych placówkach postawić dobro
rodziny na pierwszym miejscu, często zaś, z krzywdą dla społeczeństwa, udaje się wyprowadzić dziecko z rodzinnej wspólnoty, oferując niewiele w zamian. Ponadto szkoły te nie zawsze
znajdują się blisko domu, a dojazdy zajmują wiele godzin tygodniowo. Nie wspominając o tych rodzinach, zamieszkałych
w okolicach w których nie ma takich placówek lub które w ogóle
nie mogą sobie pozwolić na takie wydatki. Poza tym niekiedy
zdarza się, że nawet najlepsza szkoła w naszym przekonaniu
z różnych powodów nie jest właściwa dla naszego dziecka. Doświadczyła tego w dotkliwy sposób Małgorzata, która zawoziła
swoje dzieci do wybranej i pod pewnymi względami wartościowej szkoły. Zajmowało jej to łącznie trzy godziny, towarzyszył
temu pośpiech aby zdążyć, często rodziło się niepotrzebne napięcie (te warszawskie korki), a w konsekwencji zaczynało brakować czasu dla siebie nawzajem. Wiele razy nie mogła pogodzić się z tym, co słyszała z ust swego syna w drodze powrotnej:
„Wiesz mamo, dzisiaj mi się znowu udało, przepisałem lekcje od
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Anety i na dodatek dostałem piątkę!” czy: „Miałem sprawdzian,
nie udało mi się niczego zapamiętać, ale miałem na szczęście potrzebne pomoce …”. Komentarze tego typu można było mnożyć
bez ustanku. Z czasem zauważyła, że w podobny sposób zaczęła
zachowywać się i młodsza córka. Z punktu widzenia Małgorzaty
była to wychowawcza klęska. Wybrała tą szkołę z nadzieją, że to
w niej dzieci oprócz wiedzy zostaną odpowiednio uformowane.
Średnia ocen semestralnych kształtowała się na poziomie 4,5,
a pomimo to w głowach niewiele przybywało. Nie wspominając
już o innych negatywnych nawykach… Pewnego szkolnego poranka, przed wyjściem z domu, usłyszała w telewizji o tym, że
są takie rodziny które uczą swoje dzieci w domu. Nurtowało ją
to cały dzień. Wieczorem wspólnie z mężem rozpoczęli poszukiwania w Internecie – okazało się, że nie jest to nic skomplikowanego. Poza ich decyzją i podaniami do dyrektora szkoły złożonymi do końca maja potrzebna będzie tylko opinia psychologa.
Skorzystali z prywatnej poradni i stało się – od września 2009
roku uczą w domu. Małgorzata została nauczycielką własnych
dzieci, dotąd była ich kierowcą. W głowach nie jest już pusto,
a większa ilość czasu pozwoliła na rozwinięcie prawdziwych pasji. Przez ten okres edukacji domowej, Małgorzata uświadomiła
sobie, że tak naprawdę nie znała swoich dzieci, a ich relacje były
bardzo powierzchowne. Edukacja pozaszkolna pozwoliła na
zmiany owocujące prawdziwą satysfakcją z poniesionego trudu.
Odkryła, że uczenie własnych dzieci nie jest wcale tak skomplikowane jak myślała. Swobodne dysponowanie czasem pozwala dzieciom na realizowanie licznych ciekawych wycieczek
do muzeów czy innych ważnych ze względu historycznego, czy
archeologicznego miejsc. W ten sposób wiele lekcji zamiast
w książce przeżywali w terenie. Znalazł się też wreszcie czas dla
dalszej rodziny, dla historii wypowiedzianej z ust prababci czy
też stryja walczącego na wojnie.
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Nasza przygoda
Nasza przygoda z edukacją domową zaczęła się już kilka lat
temu, kiedy stwierdziliśmy, że szkoła nie wpisuje się właściwie
w życie naszej rodziny i nie stanowi sama w sobie potrzebnego
dobra. Częste wyjazdy musiałyby być okupione pozostawianiem dzieci. Innym rozwiązaniem byłaby całkowita zmiana naszej pracy, zainteresowań i pasji – dla … szkoły. Pozostawało
jeszcze pytanie: w imię czego?
Rozwiązaniem tych rozterek okazała się być edukacja domowa i w ten sposób zaczęła się nasza wspólna rodzinna przygoda. Obecnie uczymy (w rozumieniu szkolnym) już czwórkę
dzieci. Jest to czas, który buduje naszą rodzinę i pozwala rozwijać się wszystkim osobom biorącym udział w procesie zdobywania wiedzy. Nauka okazała się być przyjemnością i prawdziwą pasją uczących się dzieci. Nie stanowi problemu niechęć
do książek lecz za długi czas nad nimi spędzany. Młodsze dzieci samoistnie uczą się od starszego rodzeństwa – w ten sposób
Marysia mająca niespełna 5 lat opanowała czytanie. Poza tym
samo życie daje nam wiele lekcji.
Dzieci towarzyszą nam w różnych wyzwaniach dnia codziennego. Dzięki temu dostają możliwość ubogacenia siebie przeżytym doświadczeniem drugiego, dojrzałego bądź też
niedojrzałego człowieka i to w realnym świecie. Mają szansę
niejako na gorąco zmagać się z życiem, oczywiście na miarę swoich czasem niewielkich możliwości. Okazuje się, że to
wystarcza. Poprzez aktywne uczestnictwo w normalnym życiu
chłopcy nauczyli się czytać (zaczynali dość wcześnie od znaków drogowych), czy liczyć (głównie podczas zakupów, gdzie
nie obeszło się bez kilku wpadek). Zdobywanie wiedzy ich nie
nudzi – bo sami bezpośrednio odczuwają, że jest ona niezbędna dla normalnego funkcjonowania. Zauważamy, że w trud202
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nych, stresogennych sytuacjach korzystają nie tylko z posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim z nabytych doświadczeń
i poczynionych obserwacji. Właśnie brak izolacji od otaczającego świata dorosłych daje dziecku możliwość kształtowania
osobowości w oparciu o realnie otaczającą rzeczywistość.
Nasza nauka ma naprawdę wiele twarzy, gdyż najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem i ubogacanie się jego
doświadczeniem. Po drugie są to podróże i spotkania z żywą
(najchętniej) historią czy przyrodą w plenerze. Po trzecie jest
to spotkanie ze światem książki i całym jego bogactwem. A po
czwarte dążenie do zdobycia konkretnych kompetencji określonych przez podstawę programową realizowaną na danym
etapie nauki szkolnej.
Jedną z przygód naszej rodziny było wspólne przygotowanie
książki o edukacji domowej. Dzieci zostały włączone w pracę
redakcyjną, projektowały okładkę, wybierały zdjęcia umieszczone w publikacji. Miały okazję osobistego zapoznania się
z każdym autorem, wymienienia cennych uwag czy spostrzeżeń. Poza tym dzięki uprzejmości wydawnictwa mogły zapoznać się z drukiem przygotowanej do wydania książki.
Podejmując na nowo refleksję nad realizowaną decyzją,
z perspektywy lat możemy stwierdzić, że pomimo różnych wyzwań dnia codziennego, był i jest to wybór stanowiący ogromne dobro dla naszej rodziny i dla każdego z nas z osobna.
Weryfikacja
Liczne badania amerykańskie pokazują, że edukacja domowa (w USA homeschooling) przynosi bardzo dobre rezultaty,
zarówno na poziomie naukowym, jak i społecznym. Domowi
uczniowie osiągają lepsze wyniki niż uczniowie szkół trady203
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cyjnych. Dużo częściej korzystają z bibliotek i muzeów. Chętniej są przyjmowani na najlepsze wyższe uczelnie ze względu
na silną motywację do nauki i godną podziwu zaradność życiową. Dużo lepiej radzą sobie także w dorosłym życiu. W amerykańskiej przestrzeni społecznej edukacja domowa jest dla nich
atutem.
Poza tym wykazano także, że wykształcenie rodziców, ich
majętność nie ma znaczącego wpływu na wyniki dzieci uczonych w domu. Niesłuszne są także zarzuty niepodołania nauczania tak wielu przedmiotów przez jedną osobę, gdyż nauczający
rodzice dobrze wywiązują się z tej roli. A tak na marginesie
skoro dorosły człowiek, w myśl tej hipotezy, nie byłby w stanie
pojąć wielu dyscyplin naukowych, to jak można pozwolić na
to by dzieci w szkole marnotrawiły czas robiąc to samo?
Wyzwanie
Zjawisko nauczania w domu, poza zinstytucjonalizowaną
formą edukacji przyjętą w danej społeczności jako obligatoryjną, dotyczy nie tylko czasów nam współczesnych. Taka forma
nauczania stała się udziałem pewnej znanej i Świętej Rodziny
z Nazaretu. Dowiedzieć możemy się tego dzięki spisanym
objawieniom włoskiej mistyczki XX wieku – Marii Valtorty.
Przesłanie jej zostało opublikowane po raz pierwszy w 1956
roku w języku włoskim pod tytułem „IL POEMA DELL`UOMO-DIO”2 i doczekało się wielu przekładów między innymi na język polski. W tekstach odnajdziemy dokładny opis
młodości Jezusa, Jego zabawy, Jego ubiorów, opisane są Jego
rozmowy z Ojcem, Matką, przyjaciółmi, itd. aż do publicznego
2

W tłumaczeniu polskim – „Poemat Boga – Człowieka”.
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wystąpienia, do podróży przez Palestynę, w której głosił On
swoją naukę i czynił cuda, a następnie proces, skazanie na
śmierć, straszliwe ukrzyżowanie, – wszystko to opisane przez
Marię Valtortę z historyczną, geograficzną, biblijną, geologiczną, teologiczną dokładnością i znajomością, która wprowadza
w podziw specjalistów, którzy przeczytali to dzieło3.
Za pośrednictwem dynamicznych opisów wchodzimy niejako od środka w codzienną niecodzienność życia Świętej
Rodziny. Przepełnione było one miłością, troską, służbą, jak
i po prostu czasem poświęcanym sobie nawzajem. Święty
Józef i Maryja byli na ziemi pierwszymi nauczycielami Syna
Bożego. Nauczali, choć sami nie mieli wykształcenia specjalistycznego, ani nie pełnili żadnych funkcji we współczesnej
Im Synagodze. Uczyli umiłowania Boga, Jego Słowa i pracy. Sam Jezus w objawieniach, których doświadczyła Maria
Valtorta, wspomina ten czas jako jeden z najpiękniejszych
w Jego ziemskim życiu, a ku przestrodze czasów współczesnych wskazuje:
Rodzice XX wieku! Wasze dzieci należą do wszystkich, tylko
nie do was. Są one niańki, nauczycielki i szkoły – jeżeli jesteście bogaci. Są kolegów, ulicy i szkoły – jeżeli jesteście biedni.
Ale nie są wasze. Matka urodziła was i na tym koniec. Z ojcami
jest to samo. Przecież dziecko to nie tylko ciało. Ma ono jeszcze umysł, serce i ducha. Nikt bardziej od ojca i matki nie ma
prawa i obowiązku wychowywać tego umysłu, tego serca i tego
ducha”. Mocne są te słowa i cokolwiek by im nie zarzucić zastanówmy się ile jest w nich prawdy…

3

Ze wstępu Maria Valtorta z Viareggio, Renzo Allegri.
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Summary
Nowadays in Poland there are more and more families taking
full responsibility for the educational process of their children.
This possibility is given to them through home schooling that
restores once existing natural family ties. School was originally
meant to support a family in the transmission of knowledge.
In contemporary society one of the crucial signs of caring for
a child – the greatest in the kingdom of heaven – is home education.
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PROGRAM WYCHOWAWCZY
„STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH” JAKO PRÓBA ODPOWIEDZI
NA NAUCZANIE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA
DOTYCZĄCE WYCHOWANIA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W SZKOLE
KATOLICKIEJ
Educative curriculum of the Association of Catholic
Schools Friends (spsk) as an answer attempt to church
magistry education concerning christian upbringing
in a catholic school
1. Krótko o SPSK
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało
11 listopada 1990 roku. Głównym jego celem jest prowadzenie szkół. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi ponad 100 szkół
* Urodzony 18 stycznia 1962 r. we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji
Wrocławskiej (święcenia kapłańskie – 21.05.1988 r.). Doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna).
Pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. UTW i dyrektor tych studiów przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Jelczu – Laskowicach.
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i przedszkoli na różnych poziomach kształcenia w całej Polsce, w 15 diecezjach – 9 województwach1 Stowarzyszenie
współpracuje ze szkołami z zagranicy, m.in. z Anglii, Niemiec,
Francji, Szwecji, Szkocji, USA, Irlandii, łącznie w 24 krajach
w ramach programów: Comenius-Socrates, Project Studies,
Virgil Projects. W 2000 roku otrzymało za swoją dotychczasową działalność prestiżową nagrodę Pro Publico Bono przyznawaną jedynie największym organizacjom w Polsce w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską. Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich, powstało jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji”. Placówki oświatowe Stowarzyszenia postawiły sobie za główny
cel, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, troskę o integralny
rozwój człowieka: nauczyciela i ucznia. Charyzmat Stowarzyszenia można zawrzeć w słowach „kształcimy, aby wychowywać”.
„W dwudziestoletniej historii Stowarzyszenia w zakładaniu
i prowadzeniu szkół, nieustannie doświadczaliśmy opieki naszego patrona Jana Pawła II. Również szkoły SPSK, jako
wspólnoty doświadczają w swojej historii działania i wstawiennictwa Jana Pawła II, który wyprasza błogosławieństwo
Boże w zaistniałych trudnościach, zamiarach, podejmowanych
działaniach i codziennej pracy. Szczególnego wstawiennictwa
wspólnoty doświadczyły w roku 2006 i 2007 w obliczu trudności, które stanęły przed Stowarzyszeniem i prowadzonymi
szkołami. Wówczas rozpoczęły się dziękczynne pielgrzymowania do Rzymu, do grobu Papieża, w czasie których zanoszono prośby o beatyfikację Jana Pawła II oraz zawierzano Panu
Bogu Stowarzyszenie i prowadzone szkoły przez jego wstawiennictwo. W roku jubileuszowym 20-lecia Stowarzyszenia,
1

http://www.spsk.iap.pl/
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roku pielgrzymki SPSK do Ziemi Świętej, ogłoszono beatyfikację Jana Pawła II. Radość i dziękczynienie Panu Bogu za dar
Jana Pawła II Stowarzyszenie wyraziło w modlitwie, pielgrzymując na beatyfikację. 2 maja 2011 r. Stowarzyszenie wzięło udział w dziękczynnej Eucharystii za dar beatyfikacji Jana
Pawła II oraz dar istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich i prowadzone przez Stowarzyszenie szkoły”2 .
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w miarę czasu
rozwija się i wciąż dojrzewa w swojej wielkiej trosce o młodego człowieka. Wyrazem tego jest wypracowanie Programu wychowawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.
W programie tym osiowe miejsce zajmuje Ewangelia i oparta na niej katolicka pedagogika, czerpiąca swą inspirację we
wskazaniach Soboru Watykańskiego II. Program wychowawczy
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich bierze słusznie
pod uwagę wiele podmiotów wychowawczych, nie tylko bezpośrednio zaangażowanych wychowawców, ale też rodziców
i przede wszystkim samych uczniów3. Formę naboru nowych
uczniów do szkół Stowarzyszenia określa statut szkoły. Przeprowadza go dyrektor szkoły, informując uczniów i rodziców
o charakterze szkoły, jej statucie, Programie wychowawczym,
regulaminie uczniowskim, i innych ważnych dokumentach.
Idea Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich zakłada, iż
praca wychowawcza powinna mieć przede wszystkim na uwadze pomoc w odkrywaniu pełnej miłości obecności Boga oraz
pomoc w otwieraniu serca na tę Obecność4.
Tamże.
S. Nowak, abp, Przedmowa do Programu wychowawczego SPSK, w:
Program wychowawcy SPSK, Częstochowa 2003, s. 7.
4
Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 9.
2
3
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2. Rola środowiska szkolnego
W założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
szkoła powinna być wspólnotą. Wspólnotowego wymiaru szkoły domaga się natura człowieka, natura wychowania, a także
natura wiary. Wiara człowieka rodzi się i wzrasta w spotkaniu
z osobami i wspólnotami żyjącymi wiarą5. O chrześcijańskim
charakterze środowiska szkolnego nie tyle decydują założenia,
programy i ich treści, co poszczególni członkowie społeczności szkolnej – uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy. Na
ile ich sposób myślenia, chęci i działania odwołują się do zasad i wartości Ewangelii, na tyle może zaistnieć ewangeliczne
środowisko wychowawcze w szkole, w którym uczeń czuje się
zaproszonym do wiary. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich są przekonani, iż od pierwszego dnia pobytu
w szkole katolickiej uczeń powinien mieć wrażenie, że znajduje się w nowym środowisku, przepojonym światłem wiary.
Wszyscy powinni w szkole katolickiej odczuć żywą obecność
Jezusa Mistrza, który tak dzisiaj, jak i zawsze kroczy po drogach historii, który jest jedynym Nauczycielem i doskonałym
Człowiekiem6. W założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich główna odpowiedzialność za tworzenie autentycznie chrześcijańskiego środowiska wychowawczego w szkole
spoczywa na wychowawcach – tak na konkretnych osobach,
jak i na całej wspólnocie. To oni tak naprawdę stanowią program wychowawczy szkoły, a ich świadectwo jest konkretnym
przykładem dla większości uczniów odnośnie realizacji powoSobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Szczecin–Warszawa 2002, 8
6
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, Szczecin–Warszawa 2002.
5
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łania. Nauczyciele, a nade wszystko wychowawcy klas, powinni być przedmiotem szczególnej duszpasterskiej troski prefekta
szkoły i samej szkoły.
Szkoła powinna troszczyć się o rozwój intelektualny i duchowy swoich nauczycieli. Niezastąpiona rola w tworzeniu
ewangelicznego środowiska wychowawczego w szkole przypada rodzicom. Wybrawszy szkołę katolicką dla swoich dzieci,
nie są oni zwolnieni z obowiązku wychowania ich po chrześcijańsku. Zobowiązani są oni współpracować czynnie z tym
wychowywaniem i ta współpraca wymaga z jednej strony podtrzymywania i popierania wysiłku wychowawczego podejmowanego przez szkołę katolicką, a z drugiej – czuwania nad tym,
by ta szkoła była wierna zasadom wychowania chrześcijańskiego7. Z założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dom, rodzina to środowiska, w których człowiek znajduje
optymalne warunki dla swojego rozwoju. Potrzeba, aby szkoła – zwłaszcza podstawowa – posiadała cechy szczęśliwego
domu. Będzie temu sprzyjać spontaniczność kontaktów, wzajemne zaufanie, bliski i ciepły klimat środowiska rodzinnego,
przyjazna uczniowi atmosfera miłości i wolności, włączenie we
wspólnotę Kościoła, otwarcie na społeczeństwo i jego potrzeby.
Odkrywając autentyczność środowiska szkolnego, uczniowie
uczynią go swoim drugim domem. Jest to szczególnie ważne
dla wychowanków nie posiadających szczęśliwych środowisk
rodzinnych8. Szkoły katolickie powinny tworzyć warunki
i czas na przeżywanie wewnętrznego życia wspólnoty szkolnej,
powinny być warunki i czas na spotkania z innymi ludźmi, nie
zawsze zainteresowanymi życiem szkoły. Jest w szkole czas
pracy, powinien być czas odpoczynku, przyjacielskich spotkań
7
8

Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 14.
Tamże, s. 15-16.
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ze sobą po lekcjach. Dobre środowisko sprzyja spotkaniom.
Warto się zatroszczyć, aby w obiektach szkolnych znalazły się
miejsca służące takim spotkaniom. Budowaniu właściwego klimatu środowiska szkolnego służy odpowiednie rozplanowanie
obiektów szkolnych. Powinno być w nich miejsce na działalność dydaktyczną, rekreacyjną, sportową i modlitwę. Jeżeli
budynki szkolne są ciasne i niewygodne, niech to nie będzie
powodem do narzekań i pretensji, ale tym większą zachętą dla
wychowawców i rodziców do stworzenia środowiska szkolnego bogatego w wartości duchowe i społeczne.
W idei Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wspólnota szkolna – jeśli chce być wiarygodna – musi być otwarta
na normalne życie. Musi być w niej miejsce na ideały, cnoty i pozytywne wzorce, które uskrzydlają młodych, rodzą
w nich entuzjazm, warunkują prawidłowe wzrastanie, pozwalają na odkrycie własnej wewnętrznej siły i otrzymanych od
Boga zdolności, umożliwiają właściwą orientację w życiu9.
W organizacji i rozwoju szkoły katolickiej jako „domu” niezwykłą pomocą jest świadomość obecności w niej Najświętszej Maryi, Matki i Nauczycielki Kościoła, która obserwowała
wzrost w mądrości i w łasce Swego Syna i od początku towarzyszyła Kościołowi w jego zbawczej misji10. Wspólnota
szkolna ma z całą usilnością dążyć do przekazywania wartości
życiowych i jasnej – opartej na Ewangelii – koncepcji życia
oraz wdrażać swoich członków do podejmowania proponowanego stylu życia. Będzie to robić skutecznie na tyle, na ile
otoczy troską więź z Chrystusem, który jest jej fundamentem.
Urzeczywistni się to wówczas, kiedy poszczególni członkowie
Tamże, s. 17.
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar
wychowania w szkole katolickiej, dz. cyt., s. 29.
9

10
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wspólnoty szkolnej będą odnawiać i pogłębiać osobistą łączność z Chrystusem poprzez dokonywanie stałej konfrontacji
swoich działań ze zbawczym Słowem Boga obecnym w Piśmie
Świętym, Tradycji, liturgii, sakramentach, a także dokonujących się wydarzeniach11.
3. Uszanować prymat osoby przed działaniem
Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, a więc
i samych nauczycieli szkół katolickich jest uszanować prymat
osoby nad działaniem. Jeżeli w kontakcie z uczniem nauczyciel interesuje się bardziej jego działaniem i osiągnięciami, niż
jego osobą, to źle. Wychowawcy powinno przede wszystkim
zależeć na uczniu, na jego autentycznym dobru, na jego zbawieniu. Prymat osoby nad działaniem jest fundamentem pracy
wychowawczej, a troska o świętość wychowanka – najważniejszym zadaniem wychowawcy12. Nauczyciele szkół katolickich
powinni uszanować niepowtarzalność i oryginalność wychowanków. Nie powinni oni ingerować w życie wychowanków
w sposób powierzchowny, nie przyjmować postawy przełożonych, którzy wszystko wiedzą najlepiej, nie wydawać rozkazów, nie posiadać gotowych rozwiązań, nie projektować na nich
własnych doświadczeń, nie krępować, nie wykorzystywać, nie
ignorować. Powinni oni preferować ich wolność, mieć wzgląd
na osobistą drogę każdego z nich, szanować ich niepowtarzalność i absolutną oryginalność. Powołaniem wychowawcy jest
wsłuchiwanie się w tajemnicę, którą nosi w sobie każdy wychowanek. Słuchanie to coś o wiele więcej niż technika. To
11
12

Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 21.
Tamże, s. 42.
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wcielenie miłosiernej miłości Boga, która nie sądzi, lecz kocha
człowieka takim, jakim jest13. Szkoły katolickie w szczególny
sposób powinny zabiegać o indywidualny kontakt z wychowankami. Wychowanie w swej istocie zmierza do ukształtowania w człowieku dojrzałego sumienia, które pozwoli mu żyć
w prawdzie z sobą samym, Bogiem i innymi ludźmi. Dlatego
ważną rzeczą jest troska o obecność w życiu wychowanków
czynników kształtujących sumienie, takich jak: rekolekcje, nauczanie religii, lekcje wychowawcze, spotkania formacyjne,
poznawanie bohaterów narodowych i pozytywnych bohaterów
literackich, spotkania z ludźmi sumienia. W formacji sumienia
najwięcej dokonuje się jednak poprzez kontakt indywidualny.
Dla wychowawców świeckich przybiera on formę rozmowy,
a dla kapłanów może on mieć jeszcze formę spowiedzi lub
kierownictwa. Zadaniem szkół katolickich jest indywidualizować i personifikować wychowanie oraz stawiać wymagania
przystające do konkretnej sytuacji wychowanka. Podmiotem
wychowania nie jest klasa, lecz uczeń, nie zbiorowość, lecz
osoba. Dlatego praca z klasą, choćby najlepsza, nigdy nie zastąpi indywidualnej pracy z uczniem. Indywidualny kontakt
z wychowankiem jest najwłaściwszym i najskuteczniejszym
środkiem wychowawczym14. Jeżeli kontakt z wychowawcą nie
będzie stresujący, nie będzie rodził lęku, lecz dawał poczucie
bezpieczeństwa, to wyzwoli on wcześniej czy później atmosferę szczerości, zaufania i narastającego otwarcia. Nieufność
wychowanka wobec wychowawcy jest dużym złem. Nieufność
powoduje głęboki oddźwięk psychologiczny. Człowiek, który
nie ufa, wchodzi w stan zagrożenia. Osobę, której nie ufa, traktuje jako wroga, źródło potencjalnego zagrożenia. Odczuwa
13
14

Tamże, s. 44.
Tamże, s. 59.
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wobec niej lęk. W takiej sytuacji każde działanie wychowawcy
odczytywane będzie przez wychowanka jako przejaw agresji,
a to przekreśla możliwość wychowywania. Zaufanie ucznia do
nauczyciela nie rodzi się w jednym momencie. Jest to zawsze
proces, droga, na której uczeń wielokrotnie wystawi nauczyciela na próbę, czasami bolesną, by w końcu przekonać samego
siebie: on naprawdę jest po mojej stronie, jemu na mnie zależy,
jemu chodzi o mnie. Przyjęcie ucznia takim, jakim jest, i jego
całkowita i ciągle ponawiana akceptacja powinna być odpowiedzią nauczyciela na jego wątpliwości15.
W opinii Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadmierna uległość żądaniom wychowanków wcale im nie służy, podobnie jak nie służy im zbytnia surowość wychowawcy.
W pracy wychowawczej potrzebna jest synteza łagodności i stanowczości. Najgłębszą i najkrótszą drogą do zbudowania zaufania i dotarcia do wychowanka jest dotarcie do obecnego w nim
Jezusa i zjednoczenie się z Nim. Proces jednoczenia się wychowawcy z Jezusem obecnym w wychowankach objawia najgłębszą tajemnicę wychowania. W rozmowie z uczniem nauczyciele katoliccy powinni starć się omawiany problem przedstawić
w świetle wiary, czyli poszukać jego głębszego, nadprzyrodzonego sensu. Odkrywać przed uczniem obecnego w tym wydarzeniu Boga i wynikające z tej obecności wezwania16. W zamyśle
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich rolę wychowawcy
można porównać do roli położnej przy porodzie. To nie położna daje życie. Ona usiłuje ułatwić poród. Jest do pomocy rodzącej kobiecie. Podobnie czyni wychowawca. Choć sam życia
przekazać nie może, może stworzyć klimat, atmosferę, warunki,
środowisko, które pomoże narodzić się nowemu życiu. Przy15
16

Tamże, s. 61.
W. Stinissen, Terapia duchowa, Poznań 1998, s. 20.
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spieszenie narodzin nowego człowieka jest zawsze błędem. Wychowawca, pragnący przedwcześnie wydobyć prawdziwe życie
albo stawiający wychowankowi wymagania, które go przerastają, zawsze hamuje jego rozwój. Długomyślność wychowawcy
pozwala mu spokojnie patrzeć na wydarzenia i oczekiwać dobra
w dalekiej perspektywie, myśleć w sposób pozytywny o tym, co
będzie kiedyś, nie tracić nadziei w sytuacji porażki. Bez umiejętności długiego wyczekiwania na skutki podejmowanych starań,
wychowawca, widząc, że jego praca nie przynosi pożądanych
rezultatów, może ulec pokusie zwątpienia i rezygnacji17.
W opinii Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
z pracą chrześcijańskiego wychowawcy zawsze związane jest
apostolstwo. „Apostołować” oznacza „zanosić Boga, dawać
Boga innym”. Mądry wychowawca wie, że nie może przychodzić do ucznia sam. Chce przynosić mu Boga. Rezygnuje zatem
z własnej aktywności, a poddaje się bezpośredniemu działaniu
Boga. Pozwala na wejście Boga we własne działanie w takim
stopniu, że staje się ono działaniem samego Boga. „Osoby odpowiedzialne za życie wiarą innych powinny dążyć do tego, by
to ostatecznie Jezus przez nich wychowywał, bo tylko On potrafi z doskonałą -Boską cierpliwością prowadzić ludzi drogami uświęcenia, mimo ich ciągłych upadków i niewierności”18.
W wychowaniu nigdy nie chodzi o cześć dla wychowawcy.
Chodzi wyłącznie o wzrastanie w dobru wychowanków. Dlatego wychowawca świadom subtelnych dróg, jakich może poszukać jego własny egoizm, powinien nieustannie w postawie
skruszonego celnika powierzać miłosierdziu Bożemu siebie
i swoich wychowanków19.
17
18
19

Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 78.
A. Pronzato, Rozważania na piasku, Poznań 1989, s. 69.
Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 86.
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4. Wspólne spotkania i zajęcia pozalekcyjne
Dzieło Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obejmuje wiele szkół różnego typu i stopnia. Troska o dobro wspólne domaga się wzajemnego poznania i życzliwej współpracy
w każdej dziedzinie. Celowi temu służą wspólne spotkania
i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie lub z inicjatywy
samych szkół. Wśród nich na szczególną uwagą zasługują:
* dzień jedności szkół Stowarzyszenia,
* dzień sportu szkół Stowarzyszenia,
* uroczystość wręczenia Złotych Tarcz,
* rekolekcje wakacyjne pracowników szkoły, rodziców
i uczniów,
* spotkania dyrektorów,
* warsztaty dla nauczycieli,
* pielgrzymka absolwentów szkół licealnych,
* pielgrzymka na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich.
Zajęcia lekcyjne, choć stanowią podstawową formę pracy
z uczniem, nie wyczerpują możliwości oddziaływań wychowawczych szkoły.
Ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły jest
stworzenie uczniom przestrzeni dla ich inicjatywy w organizowaniu życia pozalekcyjnego w szkole. Pozwala to uczniom,
w środowisku szkolnym, rozwijać własne pasje i zainteresowania, odnajdywać osobiste formy ekspresji i poszukiwać własną
tożsamość, spędzać czas wolny, zawiązywać znajomości i przyjaźnie, uczyć się odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz
dobra wspólnego. Pozalekcyjne życie szkolne służy życiowej
edukacji uczniów. Obcowanie z kulturą ukazuje uczniom jej
etyczny wymiar. Odkrycie etycznego wymiaru kultury przez
człowieka prowadzi do ożywienia jego życia duchowego i po217
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maga mu w osiągnięciu wolności moralnej, która może zrodzić się tylko w miarę orientowania się ku wartościom absolutnym20.
Szczególną formą obcowania z kulturą i sztuką jest jej tworzenie lub współuczestnictwo w jej tworzeniu. W szkole powinna więc rozkwitać działalność zespołów chórowych, muzycznych, redakcyjnych, aktorskich, kół plastycznych i innych.
Obcowanie z naturą, jej harmonią i pięknem, służy odpoczynkowi człowieka i odkrywaniu obecności Stwórcy. Wyrazem
troski o tę sprawę niech będzie działalność szkolnego koła turystycznego, organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych,
obozów wakacyjnych itp.
Higienie pracy i działaniom prozdrowotnym szkoły sprzyjają zajęcia sportowe, które mogą spełniać także rolę wychowawczą. To w czasie rozgrywek sportowych można wpajać uczniom,
że wygrywać należy, szanując pokonanych, że można przegrać
z godnością i nie załamywać się, że należy samemu przyznać
się do faulu, że nie wolno łamać reguł gry, że na boisku obowiązuje kultura słowa i miłość bliźniego, także przeciwnika21.
Wychowawcy katoliccy powinni zadbać o urozmaicenie zajęć
sportowych w szkole, a także o przygotowanie i udział uczniów
w różnego rodzaju zawodach sportowych oraz o organizację
takich zawodów pomiędzy szkołami Stowarzyszenia i w samej
szkole.
Ciekawą formą rozbudzania i podtrzymywania pasji poznawczej uczniów szkół Stowarzyszenia są – prowadzone przez specjalistów – warsztaty. Warsztaty są to wybrane przez uczniów
w każdym semestrze zajęcia pozalekcyjne o charakterze stuTamże, s. 92-93.
Program wychowawczy Archidiecezjalnego Męskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. R. Archutowskiego w Warszawie, Poznań 1999, s. 74.
20
21
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dyjnym i praktycznym. Ich tematyka i dobór powinny zależeć
od zainteresowań i poszukiwań uczniów oraz od potrzeb społecznych danej społeczności lokalnej. Prowadzenie warsztatów
pozwoli szkole poszerzyć ofertę edukacyjno-wychowawczą
i być tym samym atrakcyjniejszą dla uczniów. Z kolei młodzieży umożliwi kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin,
poznanie ich warsztatu pracy, skonkretyzowanie własnych zainteresowań, rozpoznanie różnorodnych potrzeb społecznych
i poszukiwanie konkretnej pomocy dla potrzebujących, np. we
współpracy z parafią, Caritas, Akcją Katolicką, władzami gminy lub powiatu.
Uczniom angażującym się poza szkołą w harcerstwo,
klub wspinaczkowy, kształcenie muzyczne, parafialne grupy
formacyjne, szkoła zalicza to zaangażowanie jako warsztat.
Szkoła jest bowiem zainteresowana, aby jej uczniowie rozwijali się i nabywali nowe umiejętności również poza jej murami22.
5. Potrzeba pracy nad sobą i troski o dobro wspólne
Urzeczywistnianie dobra wspólnego wymaga od członków społeczności szkolnej wciąż ponawianego nawracania
się. Zdarza się bowiem, że codzienne życie szkolne obfituje
w wydarzenia, które uchybiają dobru wspólnemu: zaniedbywanie obowiązków szkolnych i podjętych zadań, niewłaściwe zachowanie w klasie podczas lekcji, na korytarzu w czasie
przerwy, lekceważący stosunek do personelu szkoły, drwiny
z mniej zdolnych uczniów, wzajemne obmowy, pomówienia,
kłamstwa, ściąganie, które w szkołach SPSK traktowane jest
22

Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 96.
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jako kradzież stopnia i oszustwo wobec nauczyciela i kolegów,
różne wykręty mające na celu uchylanie się od przestrzegania
obowiązującego prawa rodzą potrzebę ciągłej pracy ucznia nad
sobą i wychowawcy nad uczniem23.
Prowadząc warsztaty społeczne, szkoły katolickie powinny pokazać uczniom potrzeby ludzi cierpiących, samotnych,
opuszczonych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych,
ubogich, aby wyzwolić w nich szlachetne pragnienie zaradzenia tym potrzebom poprzez niesienie konkretnej pomocy potrzebującym. Zachętą do takiego rodzaju zaangażowania jest
posiadanie przez każdego ucznia karty aktywności społecznej.
Prowadzenie karty pozwala samemu uczniowi – jak również
wychowawcy - ocenić zaangażowanie na rzecz klasy, szkoły
i osób potrzebujących. Stan karty aktywności społecznej, według której uczeń ma obowiązek poświęcić 1 godzinę w tygodniu na rzecz bliźnich, ma bezpośredni wpływ na ocenę z
zachowania24.
Program wychowawczy, we wszystkich szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, jest podstawą do powstania w każdym roku planu wychowawczego szkoły, dostosowanego do aktualnych potrzeb członków społeczności
szkolnej, który ma być uznany przez wszystkich za wspólne
i ważne zadanie. Z końcem każdego roku szkolnego wychowawcy, uczniowie i rodzice oceniają, na ile jego założenia były
przestrzegane, przeprowadzają krytyczną analizę przyczyn
ewentualnych niedomagań i rozważają zastosowanie środków
zaradczych. Uczestniczenie w powstaniu i realizacji planu wychowawczego szkoły jest tworzeniem dobra wspólnego oraz
uwrażliwia na troskę o dobro wspólne w życiu społecznym.
23
24

Tamże, s. 99.
Tamże, s. 101.
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6. Kształtowanie postaw patriotycznych
Ważną kwestią w kształceniu w szkołach należących do
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest wychowanie
patriotyczne. W rozwoju osobowym człowiek korzysta z dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa, w którym
żyje. Ma obowiązek z wdzięcznością to dziedzictwo szanować
i pomnażać. Szacunek i wnoszenie osobistego wkładu w pomnażanie dziedzictwa narodowego jest wyrazem miłości do
ojczyzny i służby dla niej. Miłość do ojczyzny znajduje swój
szczególny wyraz w płaceniu podatków, korzystaniu z prawa
wyborczego i obrony kraju25. Problemy te powinny być szeroko omówione z młodzieżą na godzinach wychowawczych,
lekcjach historii, WOS-u, języka polskiego i innych. Szczególną okazją do ich popularyzowania są spotkania w szkole z senatorami i posłami oraz z działaczami samorządowymi.
Patriotyzm – w czasach pozbawionych wszelkich ideałów
– staje się cenną wartością, ponieważ uczy życia dla ideałów,
a tym samym kształtuje w człowieku umiłowanie wartości.
Pomaga też człowiekowi młodemu przekroczyć siebie, krąg
swoich spraw, własnych interesów czy korzyści, i zwrócić się
ku dobru wspólnemu, jakim jest ojczyzna. Dojrzała i prawdziwa miłość do ojczyzny nie zamyka, a otwiera człowieka
na wszystko, co dobre i piękne w kulturach innych narodów.
Miłość do ojczyzny winna być ukazywana w taki sposób, aby
dla wychowanka stała się drogą do umiłowania całej ludzkości, tzn. każdego człowieka i Boga, Ojca wszystkich ludzi.
Wielka rodzina ludzka, chociaż podzielona z powodów historycznych i politycznych, ma przecież jednego Ojca w niebie
i jedną ojczyznę w wieczności. Kształtowanie właściwych po25

KKK 2239–2240.
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staw obywatelskich dokonuje się nade wszystko poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służą temu święta i ważne
rocznice państwowe. Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich dokładają starań, aby w życiu szkoły były to wydarzenia ważne i uroczyście obchodzone26. W życiu szkół
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obecne są i żywe
problemy społeczeństwa międzynarodowego, takie jak pokój,
wolność, sprawiedliwość, braterskie wspomaganie ubogich,
współpraca między narodami oraz apele uznanych organizacji
międzynarodowych.
Szkoły katolickie SPSK mają do wypełnienia także własne
zadania duszpasterskie. Szanując autonomię i kompetencje
poszczególnych nauk, prowadzą swoich uczniów ku syntezie
wiary i kultury oraz wiary i życia. Realizacja tego celu zależy nie tyle od doboru przedmiotów czy treści programowych,
ile od pracujących w szkole nauczycieli, którzy na wzór Chrystusa, jedynego Nauczyciela, są wezwani do przekazywania
prawdy nie tylko słowami, ale czynem i całą swoją postawą.
W osobie wychowawcy powinna odzwierciedlać się synteza
kultury, wiary i życia. Dopiero wówczas nauczanie stanie się
prawdziwą szkołą wiary, a duch Ewangelii przeniknie całą
szkolną działalność.
SUMMARY
The Association of Catholic Schools Friends (SPSK) was
established as the answer on the call of Father St. John Paul
II „towards the New Evangelization”. Education posts of the
Association stated themselves the aim consistent with the
26

Program wychowawczy SPSK, dz. cyt., s. 106.
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teaching of John Paul II, which is the care of the integral development of human: a teacher and a student. The Charism of the
Association can be contained in the words „we educate to bring
up”. The Association of Catholic Schools Friends (SPSK) still
develops and maturates in its intense care of the young human,
which is expressed in its educational curriculum. In this curriculum the axial place is taken by Gospel and the catholic pedagogy based on it, which extracts its inspiration from the reading of Vatican Council II. The SPSK educational curriculum
rightly takes into consideration lots of educational entities, not
only directly involved educators, but also parents and mostly
students themselves.

223

ZOFIA BAŃDUR
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
15/2012

ZOFIA BAŃDUR*

„MĘŻCZYZNA NA ZŁOM” – CZY JEST POTRZEBA
ODRODZENIA SIĘ POZYCJI OJCA?
„Man to the junk yard” – is there a need for
his reestablishment as a Father?
Rozwój nauki, intensywny postęp naukowo-techniczny
wprowadza w trzecim tysiącleciu wielką szansę dla rozwoju
cywilizacji, ale niekontrolowany, stwarza wciąż nowe zagrożenia, przynosi wiele niepewności i obaw.
W zurbanizowanym i konformistycznym społeczeństwie,
podatnym na wpływ reklamy oraz manipulacji zanikają ideały,
wartości, tradycje, pojawia się kult przeciętności. Współczesny
człowiek zaczyna zatracać to, co jest istotą jego istnienia, żyjąc
tylko chwilą traci swoją tożsamość.
Refleksja nad męskością i ojcostwem, które próbuje się
sprowadzić do antymęskiego i antyojcowskiego nurtu społecznego mającego na celu wprowadzanie środków zastępczych
dążących do ciągłego ulepszania i wypierania autorytetów
z życia, stanie się punktem wyjścia dla dalszych rozważań.
* Studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie na Wydziale Teologicznym, licencjat uzyskany na Teologii Pastoralnej KUL; studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Pastoralnej.
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Niniejsza praca ma na celu ukazanie dwóch aspektów pozycji ojca. Pierwszy aspekt naświetli tło negacji ojcostwa,
które przedostało się z zachodniej kultury stając się coraz to
większym zagrożeniem dla rodziny, społeczeństwa i państwa,
a konsekwencje tego zjawiska oraz zaangażowanie w przemianę wizerunku ojca są przedstawiane w sposób karykaturalny.
Drugim aspektem będzie podjęcie radykalnych kroków, by
przywrócić prawdziwe oblicze1 i właściwą pozycję ojcu.
Podsumowując sięgniemy do refleksji teologicznej, aby
ukazać zamysł Boży względem człowieka jako mężczyzny
i ojca, jego godności jako osoby.
Tylko poprzez doświadczenie Boga jako Ojca możemy
przyczynić się do prawdziwego odrodzenia pozycji ojca we
współczesnym świecie.
1. Społeczne i kulturowe przyczyny
upadku pozycji ojca
Głębokie przemiany jakie dokonały się na przełomie XX
wieku naszej historii, w znaczący sposób odbiły się na rodzinie, a zwłaszcza na autorytecie i pozycji ojca.
Wiek XX to czas równouprawnienia, emancypacji, promocji
i odkrywania geniuszu kobiecości. Mężczyzna zostaje wezwany na pole walki płci, z którym trzeba walczyć, aby ostatecznie
mieć władzę nad sobą. Feminizacja mężczyzn, zniewieścienie,
osłabienie tożsamości męskiej, a przyjęcie przez kobiety męskiej koncepcji życia doprowadziło do zranienia i osłabienia
macierzyństwa, co w końcowym etapie daje kryzys męskości
i ojcostwa.
1

Por. Claudio Risé, Sztuka ojcostwa, Poznań 2006, s. 6.
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Historia jest pouczająca i daje obiektywne spojrzenie na bieżące wydarzenia. Dwie wojny światowe bardzo mocno zmieniły życie ludzi. Mężczyźni wyruszyli na wojnę, zostawiając
swoje rodziny. Cały ciężar opieki, wychowania i wprowadzania w życie społeczne dzieci, pozostał na barkach kobiet, wtajemniczanych w świat mężczyzn poprzez prace poza domem.
Pokolenia wzrastały bez dobrego przykładu ojca, który byłby
wzorcem w dorosłym życiu.
W spółczesne kobiety maja prawo do udziału w wyborach
i wykonywania prac, dotychczas typowo męskich np. pracy
w fabrykach2.
Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do znaczących
zmian w instytucji rodziny min. oddzieleniu syna od ojca.
Nowy styl życia wzorujący się nie na wartościach ojca, lecz
na ”pedagogice sukcesu”3 doprowadził do egoizmu, do ochrony jednostki, zdobywania materialnych korzyści według idei
kapitalizmu. To państwo przejęło na siebie zakres opieki nad
dziećmi i ludźmi starszymi, stając się wyznacznikiem istnienia. Nastąpiło zanikanie tradycyjnych wartości, więzi społecznych oraz cnót obywatelskich w społeczeństwie. Trwa coraz to
większa erozja funkcjonowania tradycyjnej rodziny.
Sekularyzacja – proces, który odegrał zasadnicza rolę
w osłabieniu i podważeniu znaczenia postaci ojca. Reforma protestancka i Luter „sekularyzuje” małżeństwo i rodzinę, a jego
motywy i dążenia stają się cechami charakterystycznymi dla
„buntu przeciwko ojcu”. Instytucja małżeńska posiada wymiar
państwowy, nie Kościelny więc i rozwód zostaje umieszczony w
porządku ziemskim, świeckim. W swych poglądach pozbawia on
postać ojca odbicia Ojca boskiego, gdzie „zginam moje kolana
2
3

Mary Pytches, Miejsce ojca, Kraków 1993, s. 44.
Por. Claudio Risé, Ojciec, niezgoda na nieobecność, Kielce 2005, s. 56.

226

„MĘŻCZYZNA NA ZŁOM” – CZY JEST POTRZEBA ODRODZENIA SIĘ POZYCJI OJCA?

przed Ojcem, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie
i na ziemi”4. Reformacja, wspierając poglądy Lutra zaczyna
skłaniać się do powierzenia kompetencji wychowawczych matce
a nie ojcu. Kilka wieków później postać ojca staje się fizycznie
nieobecna w domu, a „zagubieniu roli ojca na Zachodzie towarzyszy utrata przekazu męskiej tożsamości, a zatem, w wymiarze psychologicznym i symbolicznym, samej męskości”5.
Rodzina i życie ludzkie zostaje oddzielone od sfery duchowej, gdzie ojciec przestaje być opiekunem rodziny w sposób
naturalny i boski, a w wymiarze społecznym nawet przedstawicielem prawa. Kreując taki styl życia próbuje się okraść rodzinę z jej podstawowej wartości religijnej. Rzeczywistość ludzka
i autonomiczna w swoim bycie pomija całkowicie Boga. Proces sekularyzacji przyczynił się do upadku pozycji ojca i jego
autorytetu.
Feminizm stał się jednym z obszarów odrzucających autorytet męski jako ojca. Idea dowartościowania kobiety była cenna
i widziała kobietę na równi z mężczyzną w pozycji społecznej
zachowując zdrowe proporcje. Działania tego ruchu doprowadziły do rozpadu małżeństwa i braku moralności, gdyż dzięki
temu kobiety mogły uzyskać wolność, niezależność i swoją
równość6. Lęk przed dominacją męską odsunął na boczny tor
zaangażowanie męża, ojca jak również decyzje wychowawcze
względem dziecka. Kobieta przejęła ster w najważniejszych
dziedzinach małżeństwa i rodziny. Takim przykładem może
być działanie prawne, którym w roku 1981 Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wcześniejsze żądania feministek, że ojciec nie ma prawa współdecydowania o usunięciu
4
5
6

Ef 3,14-15.
Por. Claudio Risé, Ojciec, niezgoda na nieobecność, dz. cyt., s. 50.
Por. Mary Pytches, Miejsce ojca, dz. cyt., s. 49-54.
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ciąży. Państwo wspierając takie idee ruchu feministycznego
doprowadza do wyniszczenia pozycji ojca samo przejmując
taką funkcję. Tylko co to za funkcja i do czego może doprowadzić? Za takie nieprawidłowości w większości będzie płacić
całe społeczeństwo.
Media komercyjne to coraz bardziej rozwijająca się technologia we współczesnym społeczeństwie, która ma ogromny
wpływ i działanie na człowieka, na jego styl życia. Oddziaływania jakie niosą media, często mają niezwykle negatywne
skutki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Psychologowie
biją na alarm wskazując, że ucieczka w świat wirtualny może
doprowadzić do trudności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. To media zaczęły powoli zastępować rodziców
i w pewnym sensie przejmować ich rolę zmieniając oblicze rodziny. Więź łącząca dzieci z rodzicami zaczyna zanikać, każdy
żyje w swoim świecie, świecie wykreowanym i stworzonym
przez media.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w ostatnich czasach
kino, telewizja, radio i prasa nie promują życia rodzinnego ani
też nie prezentują zdrowego obrazu mężczyzny. Wizerunek ojca
w prasie nacechowany jest negatywnymi i przejaskrawionymi
cechami współczesnej męskości. Pozytywny wzorzec coraz
bardziej się załamuje. Ojciec bywa ukazywany jako oprawca
dla najbliższych z emocjonalną niedojrzałością i zagubieniem
męskiej tożsamości do pełnienia swojej roli. Przedstawianie takiej spaczonej pozycji ojca staje się wzorcem spychanym na
patologiczny margines życia, gdzie utrwala się wśród dzieci,
młodzieży i w ogóle społeczeństwa7.
Por. Justyna Szulich-Kałuża, Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym, Dorota Kornas-Biela, Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Lublin
2007, s. 69-70.
7

228

„MĘŻCZYZNA NA ZŁOM” – CZY JEST POTRZEBA ODRODZENIA SIĘ POZYCJI OJCA?

Nowe trendy, jakie niesie świat mediów stają się wyznacznikiem norm postępowania i relacji międzyludzkich. To kultura zachodnia bardziej utożsamia się z wartościami charakterystycznymi bardziej dla kobiet niż mężczyzn. Zjawisko
o charakterze kulturowym tu jest na pierwszym planie. Ładny
wygląd, dobra prezentacja, pewność siebie, pragnienie zaspokojenia potrzeb to cechy bliższe kobiecie, które jeśli się promuje, ma się lepszy wpływ na rozwój konsumpcji. W takim
kontekście odważny i pozytywnie nastawiony do życia mężczyzna, przykładny ojciec, gotowy do poświęceń dla dobra
całej rodziny w żaden sposób nie pasuje do promowanego
w mediach obrazu8.
Społeczeństwo konsumpcyjne, w którym każda jednostka
jest konsumentem, traci całą twórczą aktywność ludzkiego
podmiotu, a z tym swoją niepowtarzalność, poczucie odrębności, wyjątkowości, umiejętności dawania, podejmowania ryzyka oraz fantazję i ideały.
Nieprzypadkowo wiek XX zaczął dokonywać procesu manipulacji istotą ludzką, stał się epoką wielkich totalitaryzmów,
mniej lub bardziej otwarcie ateistycznych, które chcą uformować człowieka poddanego reżimowi działającego jak automat.
Podważenie fundamentów ojcowskiej etyki stawia ojca
przed dylematem – zachować swój system wartości jako fundament życia rodzinnego i społecznego kosztem uznania siebie
za dewianta.
Utrata tożsamości spowodowana zepchnięciem na daleką
pozycję ojca doprowadza do wycofywania się z pierwotnej
roli. Z roli opiekuna i głowy rodziny przechodzi do pozycji obserwatora z niedojrzałymi zachowaniami, wiecznego chłopca,
który wciąż poszukuje narcystycznych pewników do swojego
8

Por. Claudio Risé, Sztuka ojcostwa, dz. cyt., s. 24-26.
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życia, gdzie brak jest męskiego i ojcowskiego nastawienia psychicznego. Nieobecność fizyczna czy psychiczna sprowadza
ojca do zapewniania dzieciom dóbr materialnych, a nie cennych wartości, dając w ten sposób naturalny kierunek ich rozwoju.
Tymczasowość i uczucie pustki człowieka rodzi słabą tożsamość. Wówczas sięga się po używki, jak również przyjmuje bezkrytycznie spreparowane poglądy polityczne i rozmaite
pseudoreligijne wierzenia. Tworzące się nowe ideologie, sekty, pseudoreligie wprowadzają chaos, uzurpując sobie miejsce
opuszczone przez ojca.
Wzrastająca liczba rozwodów jest wyraźnym antyojcowskim stylem życia, rozbijającym istniejące rodziny. Społeczeństwo zachodnie za pomocą władzy państwowej i świata
kobiet- zwolenniczek rozwodów stworzyło „fabrykę rozwodów”9. Społeczna choroba międzyludzkich relacji doprowadziła do coraz to nowych i wyszukanych ataków przeciwko
ojcom nie dając im żadnych praw. W większości, to kobieta
pozbywa się męża i ojca z domu jak zużytej rzeczy. Jego rola
sprowadza się często tylko do płacenia alimentów. Ojcostwo
staje się przeszkodą, dlatego więc używa się argumentacji
aby wyeliminować ojca z wychowawczej roli dzieci. Cała
machina rozwodowa zaczyna zagrażać nie tylko rodzinie ale
i społeczeństwu, a co za tym idzie buduje państwo bez przyszłości.
Narasta zjawisko postrzegania małżeństwa jako instytucji
staroświeckiej, z drugiej strony promuje się związki homoseksualne z możliwością adopcji dzieci w imię społecznej tolerancji. To nieobecność i brak wzorca męskiego jakim jest ojciec, staje się czynnikiem takich zachowań. Jest to dowodem
9

Por. Claudio Risé, Ojciec, niezgoda na nieobecność, dz. cyt., s. 69.
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jak głębokie znaczenie ma obecność i właściwe kontakty ojca
z dzieckiem.
Ucieczka w indywidualizm i egoizm doprowadza do zamykania się na drugiego człowieka. Kobieta może tylko decydować w sprawie zabijania swojego dziecka nienarodzonego,
a ojciec nie ma tutaj nic do powiedzenia mimo, że dzięki niemu mogło to życie zaistnieć. Paradoksem staje się fakt dbania
o zdrowie, tężyznę fizyczną żeby jak najdłużej zachować młodość a z drugiej strony zapalczywej walki o nadanie aborcji
statusu porządku prawnego.
We współczesnym świecie coraz bardziej widać walkę cywilizacji życia z cywilizacja śmierci. Jan Paweł II wielokrotnie
podkreślał wartość życia. „Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej
stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe”10.
„Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewny – że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je
stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani
lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...)”11.
Jak widać aborcja odbiera mężczyźnie ojcostwo niszcząc
wrażliwość, tożsamość i godność.

Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4.06.1997,
http://www.info.kalisz.pl/pope/, 2.03.2012.
11
Tamże, godz. 14.00.
10
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Problem społeczny jawi się w akceptacji powoływania do
życia dzieci poprzez sztuczne zapłodnienie od anonimowego
dawcy – ojciec inseminator jako mężczyzna oddający swoje
nasienie do banku spermy. Społeczna akceptacja popierająca
kobiety, które pragną stworzyć dwuosobową rodzinę wzrasta
a dziecko to tylko wynik działania medycznych manipulacji.
Banki spermy to źródło dochodu jak również udowodnienia
swej męskości, ale jako anonimowego dawcy nie wyrażającego zgody na zidentyfikowanie przez dziecko12. To swoista
patologia, wynaturzenie, rozłam między płodnością, a odpowiedzialnością za jej konsekwencje. Brak osobistej godności,
poczucia wartości życia doprowadza do konsumpcyjnego traktowania człowieka. Fenomen banków spermy jest sygnałem
regresji kultury i etapem degradacji społeczeństwa, a co za tym
idzie ojcostwa a także i macierzyństwa.
2. Konsekwencje odrzucenia pozycji ojca
Symbol ojca utożsamia się z umiejętnością znoszenia zranień, strat i porażek, które nieuchronnie przynosi życie. Autorytet został załamany wraz z lekceważeniem osoby ojca. Jest
to porażka współczesnego świata, ciężka i niezrozumiała. Jeśli
nie ma być się posłusznym własnemu ojcu, to dlaczego słuchać nauczyciela, policjanta, księdza czy nawet polityka, który
wyznacza normy postępowania?
Trudności w zmaganiu się z życiem i liczne samobójstwa
jako znaki „sprzeciwu”, odejścia z domu rodzinnego, rozłąka
z ojcem staje się nie do zaakceptowania i uniesienia dla dziecDorota Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, Dorota KornasBiela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2007, s.184-185.
12
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ka czy młodego człowieka. Liczne badania wykazują, że ojciec dla nastolatka jest ważniejszym od matki rodzicem. Dla
chłopca to ojciec jest osobą, która pomaga oderwać się od rodzinnego gniazda i wejść w społeczeństwo podejmując śmiało
ryzyko, stając się niezależnym i bardziej pewnym siebie. Natomiast matka zawsze chce zatrzymać swoje dziecko przy sobie,
co powoduje zamknięcie się na innych i trudności w relacjach
koleżeńskich. Wszelkie próby samobójcze, to dramatyczne
wołanie o wsparcie i miłość ojcowską z całą gamą wartości
jakie w sobie niesie.
Brak kontaktu z ojcem i rozłąka dzieci wytwarza nieświadomą agresję wobec społeczeństwa. Postrzega się ojca jako
tego, który chce karać, wykorzystywać i posiąść swoje dzieci.
Prowadzi to do okresowych wybuchów patologicznej przemocy, czego dowodem jest współcześnie terroryzm. Sadystyczna
agresywność terroryzmu wiąże się z brakiem osoby ojca i jego
relacji do prawa. Niszczenie siebie i innych poprzez zachowania sadystyczne i agresywne dzieci jest dwukrotnie wyższe
niż w przypadku dzieci z rodzin pełnych.13 Coraz więcej jest
młodocianych przestępców wykazujących takie zachowania na
ulicach w szkołach w relacji do nauczycieli jak i swoich rówieśników. Brak norm i zasad, które ojciec może przedstawić
wprowadza bierność i sprzyja wszelkim nadużyciom.
Dążenie do rozrywki, przyjemności korzystania z życia, bycia modnym a odrzucenie tego co bolesne, tragiczne, pełne
bólu, cierpienia, wyrzeczenia promują środki masowego przekazu i reklama. Coraz częściej proponuje się współczesnemu
człowiekowi różnego rodzaju używki pozwalające oderwać się
od realnego świata, powodując otępienie i odurzenie.

13

Por. Claudio Risé, Ojciec, niezgoda na nieobecność, dz. cyt., s. 111.
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Konsekwencją braku ojca w rodzinie wśród młodych ludzi
są zaburzenia behawioralne postaw i zachowań aspołecznych
powodowanych gniewem.
Dzieci pozbawione ojców są dużo bardziej narażone na
nadużywanie alkoholu i narkotyków, choroby umysłowe, samobójstwa, słabe wyniki w szkole, nastoletnią ciążę, przestępczość jak również szukanie zrozumienia w sektach w grupach
nieformalnych czy gangach przestępczych. W sytuacji gdzie
mocno jest zaznaczona nieobecność ojca, dziecko dotknięte
jest zwiększonym ryzykiem zaburzeń w przystosowaniu społecznym, braku uznania dla autorytetów, nadpobudliwości,
agresywności( także skierowanej przeciwko samemu sobie),
stanów depresyjnych, lękowości, braku poczucia bezpieczeństwa a także niepowodzeń w nauce.
Brak ojca to nieprzystosowanie, bezsilność wobec prób życiowych, a także pełna roszczeń i oczekiwań postawa, których
społeczeństwo nie jest w stanie spełnić ani też zaspokoić. Nerwice i problemy natury psychicznej, to miedzy innymi wyjałowienie relacji uczuć z otoczki tajemniczości (medialne wzorce
zachowań pozbawione wszelkich norm dobrego zachowania
i bycia) oraz szerzenie się różnych fobii. Brak inicjatywy
i wielka zależność to efekt podważania autorytetu ojca i jego
roli.
W szczególny sposób dotkliwe są konsekwencje braku
ojca dla chłopców: wytwarzają sobie oni spaczony obraz
męskości, charakteryzujący się nadmierną agresywnością,
negują zachowania i postawy matki, mają trudności w realizowaniu własnej roli rodzicielskiej. Takie wnioski przedstawiają autorzy, analizujący problematykę rozwoju dziecka
w warunkach nieobecności (stałej lub tymczasowej) ojca.
Brak udziału ojca w wychowaniu synów sprawia też, że synowie sami nie nabywają kompetencji do odgrywania własnej
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roli rodzicielskiej; w ten sposób karykatura ojca jest społecznie reprodukowana.
Brak ojca, szczególnie w kontekście pełnienia roli “ostatecznej instancji”, z pewnością nie prowadzi do wcześniejszej
dorosłości. Pozostaje rana w duszy, którą nie tak łatwo zaleczyć. Ta rana jest wynikiem zbyt wczesnego zmuszania niedojrzałej psychiki do wchodzenia w role dorosłe i dźwiganie
odpowiedzialność za innych. Brak wzorca moralnego sprawia,
że dziecko żyje w ciągłym niepokoju oraz niepewności co do
dokonanych wyborów i swojej przyszłości. Młody człowiek
nie wie, co jest dobrem, a co złem, brak mu doświadczenia,
które pozwalałoby mierzyć siły na zamiary.
Należy się zastanowić i podjąć radykalne kroki w odbudowie
pozycji ojca, a tym samym i rodziny. Zagrożenia dla współczesnej rodziny to przede wszystkim: wszechstronna demoralizacja, pornografia, dechrystianizacja, bezrobocie, aborcja, eutanazja czy też dowolne manipulowanie ludzkimi embrionami.
Przyszłość obywateli i państwa leży w rodzinie. W niej człowiek dojrzewa fizycznie i psychicznie, jak również emocjonalnie i intelektualnie. W rodzinie kształtują się postawy patriotyczne, narodowe, które dają podwaliny pod zdrową kondycję
moralną i religijną.
Pornografia i przemoc przedostają się poprzez telewizję,
radio, kino, gazety, obsceniczne teksty piosenek, satanistyczną muzykę i Internet. Niszczą one bardzo skutecznie psychikę
i charakter młodych ludzi. Neopogaństwo, dechrystianizacja
oraz sekularyzacja życia publicznego i prywatnego sprawiają,
że religia i wartości nie dające się zastąpić przestają się liczyć
w życiu narodu, rodzin i jednostek. Skutkiem tego wiele rodzin, pozbawionych związków z religią i osłabionych przez to
moralnie, szybko się rozpada, co ma negatywny wpływ na obraz, pozycję ojca i wychowanie dzieci.
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Do upadku pozycji ojca przyczyniły się wydarzenia ostatnich stuleci, które w sposób wybiórczy zostały przytoczone
jako tło ciągłości procesu degradacji rodziny i obrazu ojca.
Proces ten coraz bardziej postępuje, a wszystkie obecnie powstające procedury sprzyjają zarówno w Polsce, w Europie
i na świecie zatracaniu autorytetów. Wartości moralne i etyczne stają się niemodne i niewygodne, nazywane staroświeckimi,
a człowiek staje się wyzwolonym z wszystkich krępujących go
zasad. Społeczeństwo bez ojców jest społeczeństwem dotkniętym poważną patologią. Liczne badania empiryczne dowiodły
taki stan rzeczy. Jeśli jest zagubiona męskość i ojcostwo to zagubiona jest kobiecość i macierzyństwo.
Analizując różne trendy, nowe ideologie, przyglądając się
współczesnemu światu możemy dojść do wniosku – „mężczyzna na złom”, technologie się rozwinęły, człowiek sięgnął
gwiazd, więc zbędne rzeczy się wyrzuca, utylizuje. Osiągnięcia służące dobru sprawiają, że życie ludzkie i relacje międzyludzkie wchodzą w poważny kryzys. Człowiek odczuwa głód
podstawowych wartości, bliskości drugiego człowieka i dlatego bardziej niż do tej pory potrzeba odrodzenia się rodziny
a w szczególności pozycji ojca.
3. Refleksja teologiczna
Zamysł Boży względem mężczyzny i ojca jawi się w momencie stworzenia człowieka: „Stworzył więc Bóg człowieka
na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę”14. Od tej pory
bycie kobietą i mężczyzną jest zasadniczą sprawą dla określenia własnego człowieczeństwa. Budowanie wzajemnych rela14

Por. Rdz 1,27.
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cji kobiet i mężczyzn powoduje bowiem dzisiaj zachowanie
naznaczone rywalizacją, podejrzliwością, walką, napięciem
i brakiem poszanowania drugiej osoby, przez co nie ma miejsca na zaufanie i poszanowanie godności. „W grę wchodzi
godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój zostały nam
powierzone przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły
i odpowiedzialny są mężczyźni i kobiety w każdym układzie
dziejowym”15.
Cywilizacja, która wyrzeka się Boga jako Ojca, powoduje tylko „uprzemysłowienie” relacji kobiet i mężczyzn. Stały
się one towarem na sprzedaż, który przynosi krocie (na przykład: pornografia, antykoncepcja, portale randkowe, usługi towarzyskie jak również ruchy gejowskie dążące do zacierania
wszelkich różnic między kobietami i mężczyznami). Brakuje
prawego myślenia. Nie umiemy zobaczyć, docenić, uszanować
i zachwycić się wzajemnym dopełnianiem, odmiennością pełnionych ról kobiet i mężczyzn, które są przecież wielkim bogactwem człowieczeństwa.
Tylko poprzez więź z Bogiem Ojcem, źródłem wszelkiego
życia i miłości, mężczyzna odkrywa w sobie pragnienie męskiej
dojrzałości, zaszczepione w nim w akcie stworzenia. Szczera
i prawdziwa modlitwa daje mu odwagę pokonywania lęków,
wewnętrznej skruchy i budowania braterskich przyjaźni.
Kryzys pozycji ojca poprzedził upadek wartości moralnych
i religijnych, a to doprowadziło do zatracenia godności człowieka jako nadrzędnej wartości w życiu. „Nieobecność ojca
powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz
znaczne trudności w stosunkach rodzinnych”16. Należy pochylić się i wzbudzić w sobie refleksję na temat człowieka w
15
16

Por. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, 47.
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 25.
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duchu ewangelicznym. Jan Paweł II wielokrotnie apelował
i ukazywał wizję integralnej godności ludzkiej: „jeśli dokona się
w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie
tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad
sobą samym… właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości
i godności człowieka nazywa się ewangelią, czyli dobrą nowiną. nazywa się chrześcijaństwem”17. Należy odsłonić prawdziwe korzenie godności i wielkości człowieka przed współczesnym światem i Kościołem. W sytuacji tak dotkliwych ataków
łamania praw ludzkiej osoby, wobec teoretycznego i praktycznego materializmu, który redukuje osobę do kategorii rzeczy,
w obliczu zła do którego człowiek jest zdolny w dobie globalizacji, trzeba działać aby człowiek stał się podmiotem a nie
przedmiotem. Fundamentem wielkości i godności człowieka
jest prawda i miłość.
Jeżeli w takich kategoriach będzie szanowany człowiek, to
również zostanie odbudowana jego godność jako mężczyzny
a także jako ojca. Należy wrócić do początku naszego istnienia,
które jest ściśle związane z Bogiem naszym Ojcem i Stwórcą.
Tragedią współczesnego obrazu ojca jest ukierunkowanie na
siebie i na to, co ziemskie i czysto ludzkie. Zagubienie prawdziwego wzorca doprowadza do licznych katastrof małżeńskich i rodzinnych.
Grzechem zachodniej cywilizacji jest oddzielenie seksualności od małżeństwa i rodzicielstwa. Niszczenie ludzkiej
płodności (antykoncepcja, aborcja) oraz leczenie bezpłodności (będącej nierzadko bezpośrednim skutkiem antykoncepcji i aborcji) zostały zawłaszczone przez potężne koncerny,
które traktują ludzką rozrodczość w sposób zdehumanizowany. Handel męskim nasieniem, komórkami rozrodczymi,
17

Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14.
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często za przyzwoleniem prawa państwowego, doprowadza
do postaw nieludzkich i tak upokarzających godność człowieka, że należy głębiej się nad tym zastanowić i zacząć reagować.
Widzimy zatem, że miejsce i zadanie ojca jest wartością
jedyną i niezastąpioną18. Istnieje ścisły związek miedzy ojcostwem i doświadczeniem religijnym. Zagubienie tego pierwiastka wiąże się ściśle ze zniknięciem lub zaciemnieniem
roli ojca. Pojawia się poczucie utraty sensu życia, samotność,
uczucie porzucenia, lęk przed ciężarami życia. Usuwając obraz
Boga niszczymy ludzką osobowość. Nieodzowna jest relacja
z ojcem aby nawiązać relację z Bogiem. Kierować należy nasze myślenie i działanie w stronę ocalenia i odrodzenia pozycji ojcostwa. Tylko poprzez doświadczenie Boga jako Ojca
możemy przyczynić się do prawdziwego odrodzenia się pozycji ojca we współczesnym świecie. Jan Paweł II w encyklice podkreśla: „Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia
równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte
pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która
nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości,
przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła”19.

18
19

Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 25.
Tamże, 25.
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„Mężczyzna na złom” – czy jest potrzeba odrodzenia się
pozycji ojca?
Postawione pytanie nie bez powodu ma taką formę. Miało
ono na celu poruszyć, zachęcić do działania i ukazać niezwykłą potrzebę pracy nad odrodzeniem pozycji ojca. Szukając
lekarstwa na chorujące człowieczeństwo, sięgać należy do roli
jaką ma spełnić ojcostwo. Nie należy jednak koncentrować się
na rolach, ale na integralnie rozumianej postawie człowieka
wobec Boga i bliźniego. Ojcostwo jest chore, gdy męska dusza jest chora. A gdy męska dusza jest zdrowa, zdrowe jest też
ojcostwo20. Należy pomagać odkrywać odpowiedzialne ojcostwo, które jest naturalną postawą mężczyzny szukającą Boga
całym sobą. To nie jest tylko osobisty wysiłek, lecz niezwykły dar przekazywany we własnej rodzinie. Zawiłe drogi wielu
mężczyzn, osobiste tragedie powinny rodzić w społeczeństwie
zrozumienie i chęć niesienia pomocy. Mężczyźni, ojcowie często nie doświadczyli odpowiedniego wzorca w swojej rodzinie.
Wielu z wielkim trudem walczy, aby nie być „wyrzuconym na
złom” lecz stać się jak skała, na której można zbudować solidny dom – małżeński, rodzinny i ojcowski.
Końcową myślą a zarazem refleksją i przykładem dla
wszystkich mężczyzn i kobiet niech będą słowa Jana Pawła II,
ukazujące niezwykłą moc przykładu życiowego własnego ojca:
„Mój ociec był wspaniały i prawie wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa i młodości odnoszą się do niego. Gwałtowność ciosów, które go ugodziły, otworzyły w nim niezmierzone
Piotr Hensel, Lekarstwo na chorujące człowieczeństwo, http:/www.
angelus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8202:lekarstwo-na-chorujce-czowieczenstwo&catid=223:varia&Itemid=790,
5.03.2012.
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głębie duchowe, jego zmartwienie stało się modlitwą. Prosty
fakt, że widziałem go na klęczkach miał, decydujący wpływ
na moje młode lata. Był tak bardzo wymagający wobec siebie,
że nie miał już potrzeby okazywania się wymagającym wobec
syna: jego przykład wystarczył, by nauczyć dyscypliny i poczucia obowiązku”21.
SUMMARY
The article is a reflection on masculinity and fatherhood.
The author shall attempt to show the social and cultural causes
of the collapse of the position his father, will also show the consequences of rejecting the position of his father. The last part of
the article will be theological reflections on fatherhood.

Bronisław Mierzwiński, Mężczyzna – Mąż – Ojciec, Otwock 1996,
s. 179.
21
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