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pRzedSoboRoWe „dRogI” do geNeRalNej RefoRmy  
lITURgIczNej SoboRU WaTyKańSKIego II 

andrzej Krzystek1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin

Wstęp

Upłynęło już pięćdziesiąt lat od promulgowania Konstytucji o liturgii świę-
tej Sacrosanctum Concilium, pierwszego dokumentu Soboru Watykańskiego II. 
Konstytucja została uchwalona 4 grudnia 1963 roku, dokładnie w czterechsetną 
rocznicę zakończenia Soboru Trydenckiego (4 grudnia 1563 r.). To doniosłe 
wydarzenie w całej historii Kościoła zostało przygotowane przez dojrzały ruch 
liturgiczny i pastoralny, stając się „zwiastunem nadziei dla życia Kościoła i jego 
odnowy”2. Ten szczególny jubileusz jest okazją do pełniejszego spojrzenia na 
cały proces przygotowania Konstytucji o liturgii, zrozumienia dróg, które dopro-
wadziły do jej powstania. Promotor posoborowej reformy liturgicznej Annibale 
Bugnini CM3 w swoim monumentalnym dziele La riforma liturgica (1948–1975) 
jako klucz do reformy liturgicznej wymienia: ruch liturgiczny, rozwój nauk litur-
gicznych, komisję powołaną w 1948 roku przez Piusa XII (1939–1958) i kon-
gres w Asyżu4. Tę opinię można rozszerzyć o bogaty dorobek myśli Piusa XII, 

1 Ks. dr Andrzej Krzystek, adiunkt katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Adres: Wydział Teologiczny US, 71–459 
Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2; e-mail: thfac@univ.szczecin.pl.

2 Jan Paweł II, List apostolski Vicesimus quintus annus, AAS 81 (1989), s. 897.
3 Takim tytułem wielu znawców reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II określa  

A. Bugniniego. Zob. J. Stefański, Abp A. Bugnini (1912–1982) promotor posoborowej odnowy litur-
gicznej, RBL 36 (1983), s. 329–334.

4 A. Bugnini, La riforma liturgica (1948–1975), Roma 1983, s. 18–25.

DOI: 10.18276/cto.2015.1-01
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a zwłaszcza jego encyklikę Mediator Dei (1947), która stała się szczególnym 
impulsem dla przyszłej reformy liturgicznej, a także międzynarodowe kongresy 
liturgiczne odbywające się od 1951 roku, z największym wydarzeniem, jakim był 
kongres pastoralno-liturgiczny w Asyżu w 1956 roku.

1. Ruch liturgiczny i rozwój nauk liturgicznych

Ważnym czynnikiem odnowy liturgicznej w Kościele był ruch liturgiczny. 
Jego uwieńczeniem stał się niewątpliwie sobór i wielka reforma liturgiczna, 
która po nim nastąpiła. Trudno w sposób zwięzły ukazać bogactwo idei i prak-
tycznych działań, które wypełniają treścią ruch liturgiczny. Dlatego chciałbym 
ukazać ogólną panoramę, pozwalającą zrozumieć drogę do generalnej reformy 
liturgicznej.

Dziewiętnastowieczny ruch liturgicznej odnowy w Kościele katolickim 
datuje się na lata trzydzieste i wiąże się z klasztorem w Solesmes i jego pierw-
szym opatem, P. Guérangerem. Dom Guéranger jako pierwszy wystąpił z postu-
latem odnowy liturgii rzymskiej i przeprowadził pierwsze praktyczne reformy 
w swoim opactwie św. Piotra w Solesmes. Poprzez wielkie dzieła liturgiczne 
stał się niewątpliwie prekursorem nowoczesnej teologii liturgii. Jego dwa dzieła 
– Institutions Liturgiques (3 t.), napisane w latach 1840–1851, i L’anneé Litur-
gique (9 t.) – wywarły wielki wpływ na kształtowanie się pobożności i były dla 
wielu duchownych oraz świeckich katolików nowym odkryciem nieprzebranych 
bogactw zawartych w publicznej modlitwie Kościoła5. Dom P. Guéranger dobrze 
rozumiał, że liturgia jest modlitwą Kościoła, to znaczy doskonałą szkołą, w której 
wszyscy powinni uczyć się tej modlitwy, ponieważ od niej zależy wartość praktyk 
religijnych i całej duchowości6. Opactwo w Solesmes stało się w drugiej połowie 
XIX wieku „kuźnią” nauki liturgicznej, także dzięki badaniom i rozpowszechnia-
niu śpiewu gregoriańskiego. Po śmierci P. Guérangera (1875) jego reformatorskie 
prace kontynuowali zakonnicy z klasztoru w Solesmes i inni, a przede wszystkim 
benedyktyni F. Cabrol i H. Leclercq, którzy już w XX wieku wydali monumen-
talne dzieło Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie7.

5 F. Brovelli, Per uno studio de „L’aneé Liturgique” di P. Guéranger. Contributo alla storia 
del movimento liturgico, EL 95 (1981), s. 145–219.

6 P.M. Gy, Odnowa liturgiczna we Francji, RBL 41 (1988), s. 169.
7 Paris 1924–1953.
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Drugi etap ruchu liturgicznego, nazywany francusko-belgijskim8, datowany 
na lata 1910–1940, związany jest z opactwami Mont César w Louvain, Saint 
André koło Bruges oraz Maredsous. Tamtejsi benedyktyni kontynuowali odnowę 
liturgiczną zapoczątkowaną w Solesmes w XIX wieku. Z opactwem Mont César 
łączy się działalność osoby najbardziej znaczącej dla tego ośrodka – Dom Lam-
berta Beauduina (1873–1960), apostoła ruchu i odnowy liturgicznej w pierwszej 
połowie XX wieku9. To jego referat, wygłoszony podczas Kongresu Katolickiego 
w Malignes (Mechelen) w 1909 roku, pt. Prawdziwa modlitwa Kościoła uznano 
za kluczowe wydarzenie kongresu i oficjalne rozpoczęcie ruchu liturgicznego 
o charakterze pastoralnym10. Do tego czasu ruch odnowy liturgicznej nazywano 
monastycznym, elitarnym – odtąd staje się ruchem pastoralnym, ogarniającym 
szerokie rzesze duchownych i świeckich w Kościele.

Referat L. Beauduina już w samym tytule – Prawdziwa modlitwa Kościoła11 
– zawierał program odnowy. Liturgia jest modlitwą Kościoła, jest istotnym ele-
mentem życia chrześcijańskiego. Duchowość liturgiczna, mająca za swój przed-
miot Dzieło Zbawcze Chrystusa, stanowi centrum i szczyt wszelkiej duchowości. 
Tymczasem pobożność chrześcijańska znalazła się poza nurtem życia liturgicz-
nego12. Lambert Beauduin, ukazując, czym jest w istocie liturgia jako prawdziwa 
modlitwa Kościoła, wskazał na konsekwencje duchowe wynikające z tego dla 
człowieka i Kościoła. Liturgia i asceza nie są przeciwstawnymi sobie, ale wza-
jemnie od siebie zależą, przy czym liturgia jest źródłem ascezy13. W swoim wystą-
pieniu L. Beauduin zawarł główne problemy, które nurtowały ludzi oczekujących 
odnowy życia liturgicznego  w Kościele. W sposób niezwykle przejrzysty sformu-
łował postulaty odnowy, czego wyrazem stało się entuzjastyczne przyjęcie jego 
wystąpienia14.

8 Zdaniem wielu autorów, m.in. P.M. Gy, nie można oddzielać Francji od Belgii, mówiąc 
o odnowie liturgicznej, o religii czy kulturze. Zob. tenże, dz. cyt., s. 168 i n.

9 A. Bugnini, La riforma…, s. 18 i n. T. Maas-Ewerd dzieli ruch liturgiczny na dwa okresy 
– pierwszy nazywa erą Guérangera, a drugi erą Beauduina. Zob. tenże, Liturgie und Pfarrei, Paderborn 
1969, s. 41 i n.

10 Zob. A. Haquin, Dom Lambert Beauduin et la renouveau liturgique, Gembleaux 1970,  
s. 100.

11 Tematyka i układ tego referatu pokrywają się z treścią książki wydanej w serii Biblioteka 
Przekładów Klasyków Liturgiki Instytutu Liturgicznego w Krakowie: L. Beauduin, Modlitwa Koś-
cioła, tłum. S. Koperek, Kraków 1987.

12 A. Haquin, dz. cyt., s. 101.
13 L. Beauduin, Modlitwa…, s. 135–149.
14 B. Fischer, Das Mechelner Ereignis vom 23. September 1909, LJb 9 (1959), s. 209.
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Kongres w Malignes otworzył w historii ruchu liturgicznego nowy okres, 
który nazwano klasycznym. Dom L. Beauduin organizował, przede wszystkim dla 
duchowieństwa, tygodnie liturgiczne, gregoriańskie, kongresy, dni, koła studiów, 
redagował i rozprowadzał pierwsze mszaliki dla wiernych z dwujęzycznymi – 
łacińskim i narodowym – tekstami modlitw i obrzędów. W tę działalność zaanga-
żowane były belgijskie opactwa benedyktyńskie, a szczególnie Mont César. Aby 
pogłębić świadomość liturgiczną wśród duchowieństwa i świeckich, L. Beauduin 
powołał do istnienia przegląd liturgiczny „Les Questions liturgiques”15.

Drugi etap (1931–1951) działalności liturgicznej L. Beauduina związany był 
z Francją. Poprzez swoje publikacje, prowadzone wykłady, działalność duszpa-
sterską, zwłaszcza rekolekcje, gromadził wokół siebie ludzi zainteresowanych 
problemami liturgicznymi. Dom L. Beauduin w 1943 roku podjął się organiza-
cji nowego ośrodka – Centrum Duszpasterstwa Liturgicznego (CLP) w Paryżu16. 
Centrum paryskie zmierzało do tego, aby ruch liturgiczny ogarnął nie tylko elitę 
katolicką, lecz ogół wiernych Kościoła. Dlatego też nawiązywano szerszy kontakt 
ze Stolica Apostolską, organizowano wspólne międzynarodowe spotkania, na któ-
rych poruszano problematykę dotyczącą reformy liturgicznej17. Wraz z organiza-
cją CLP L. Beauduin przyczynił się do powstania w 1945 roku nowego przeglądu 
liturgicznego „La Maison Dieu”18. Powszechnie uważa się, że paryskie CLP było 
jednym z najbardziej twórczych środowisk refleksji i badań nad liturgią w okresie 
powojennym, aż do Soboru Watykańskiego II19. Oprócz L. Beauduina w środo-
wisku francusko-belgijskim należy wymienić wspominanych już benedyktynów: 
H. Leclercqa, F. Cabrola, a także B. Capelle’a i O. Rausseau; w Strasburgu:  
M. Andrieu, C. Vogela, A. Chavasse’a; w Paryżu grono wykładowców Instytutu, 
na czele z B. Botte’em20. Liturgiści związani z CLP w Paryżu, zwłaszcza w latach 
pięćdziesiątych, interesowali się dziełami liturgistów niemieckich, a przede 

15 Od 1919 do 1969 r. przegląd ukazywał się pod tytułem „Questions liturgiques et 
paroissiales”, a od 1970 r. powrócono do pierwotnego tytułu „Questions liturgiques”. Zob.  
B. Neunheuser, Il movimento liturgico: panorama stolico e lineamenti teologici, w: Anamnesis,  
t. 1: La Liurgia, momento nella storia della salvezza, Casale Monferrato 1986, s. 21.

16 Zob. P.M. Gy, dz. cyt., s. 172.
17 Tamże.
18 B. Neunheuser, Il movimento liturgico…, s. 28.
19 Zob. P.M. Gy, dz. cyt., s. 172.
20 Od 1956 r. dyrektor L’Institut Superieur de Liturgie w Paryżu B. Botte przybliżył zagadnienia 

związane z ruchem liturgicznym w swoich wspomnieniach Le mouvement liturgique. Temoignage et 
souvenirs (Paris 1973).
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wszystkim R. Guardiniego, i tych związanych z benedyktyńskim opactwem Maria 
Laach. Wielu z nich utrzymywało ze sobą osobiste kontakty21.

Z Solesmes idee ruchu liturgicznego propagowane przez P. Guérangera 
dotarły do Niemiec, najpierw do opactwa benedyktyńskiego Beuron, a doko-
nało się to dzięki dwóm zakonnikom, braciom Maurowi i Placydowi Wolte-
rom. Z opactwem w Beuron wiąże się także znana postać – A. Schotta, który 
w 1884 roku wydał po raz pierwszy Das Messbuch der heiligen Kirche w języku 
łacińskim i niemieckim22. W Niemczech już w XIX wieku dostrzec można 
dwie drogi rozwoju ruchu odnowy liturgicznej: kierunek teoretyczno-naukowy 
i praktyczno-popularyzatorski.

Głównym ośrodkiem obu tych kierunków stało się opactwo Maria Laach23. 
Wybitnymi przedstawicielami tego ośrodka byli: opat I. Herwegen24, K. Mohlberg, 
a przede wszystkim O. Casel (1896–1948), który zajmował się problematyką obec-
ności misterium w kulcie25. W latach 1921–1941 O. Casel redagował czasopismo 
„Jahrbuch für Liturgiewissenschaft”, w którym szeroko prezentował swoją twór-
czość. Jego zasługą było nowe pojmowanie i definiowanie liturgii. Z opactwem 
w Maria Laach związana jest także seria wydawnicza Ecclesia Orans, w której 
jako pierwszy tom wydano pracę R. Guardiniego Vom Geist der Liturgie (1918)26. 
Wiele pozycji książkowych poświęcił R. Guardini liturgii i wychowaniu do litur-
gii, przez co wniósł wielki wkład głównie w liturgię pastoralną. Jego oddanie 
młodzieży jako duszpasterza i profesora uniwersytetu zaowocowało powstaniem 
młodzieżowego ruchu katolickiego. Ważną rolę w rozwoju klasycznego ruchu 
liturgicznego odegrała działalność oratorianów, takich jak: Th. Gunkel, J. Gulden, 
H. Kahlefeld, K. Tilmann, A. Kirchgässner, którzy w Lipsku, Monachium i Frank-
furcie zabiegali o właściwą formację liturgiczną we wspólnotach parafialnych, 

21 Zob. P.M. Gy, dz. cyt., s. 172.
22 B. Neunheuser, Movimento liturgico, w: D. Sartore, A.M. Triacca (ed.), Nuovo Dizionario 

di Liturgia, terza edizione, Milano 1988, s. 910.
23 Ruch liturgiczny w Niemczech charakteryzuje: J. Wagner, Le mouvement liturgique en 

Allemagne, LMD 25 (1951), s. 75–82.
24 Zob. biogram Herwegen I., opracowany przez J. Stefańskiego: EK VI, s. 807.
25 Zob. A.M. Triacca, Odo Casel i Ruch Liturgiczny, RBL 41 (1988), s. 105–128; B. Neun-

heuser, Problem obecności misterium w liturgii w dziełach O. Casela, RBL 41 (1988), s. 129–135.
26 Praca ta została przetłumaczona na język polski przez M. Wolickiego i wydana w cało-

ści w serii: Biblioteka Przekładów Klasyków Liturgii Instytutu Liturgicznego w Krakowie. Zob.  
R. Guardini, O duchu liturgii, Kraków 1996.
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m.in. przez publikacje o profilu pastoralno-liturgicznym, jak np. Volksliturgie und 
Seelsorge czy Parochia27.

W Austrii odnowę liturgiczną propagował przede wszystkim P. Parsch 
(1884–1954), kanonik regularny z Klosterneuburg, a także J.A. Jungmann  
(1889–1975), jezuita z Innsbrucku. Zasługą P. Parscha było szczególne zwróce-
nie uwagi na rozumienie Słowa Bożego jako warunku właściwego uczestnicze-
nia w liturgii. Publikując prace rozpowszechniające znajomość Pisma Świętego, 
wychodził z założenia, że ruch biblijny idzie w parze z odnową liturgiczną. Kon-
sekwencją tego dążenia było powstanie czasopisma „Bibel und Liturgie” (1926). 
Znaczącym wkładem w rozwój ruchu liturgicznego stało się trzytomowe dzieło  
P. Parscha Das Jahr des Heiles (1923)28.

Do rozwoju ruchu liturgicznego przede wszystkim od strony badań histo-
ryczno-liturgicznych przyczynił się J.A. Jungmann. Wiedza liturgiczna powinna 
według niego przybliżać do liturgii. W swojej twórczości przekonywał, że warun-
kiem rozwoju i owoców ruchu liturgicznego musi być solidna wiedza o przeszło-
ści – powodzenie warunkuje połączenie wiedzy o liturgii z praktyką29. W odnowie 
życia liturgicznego istotne miejsce powinna zajmować kerygma30. Ważne miej-
sce w ruchu liturgicznym ustalił J.A. Jungmann klasycznym dziełem Missarum 
Solemnia (1948)31.

2. pontyfikat piusa XII

Papież Jan Paweł II 3 maja 1996 roku w przemówieniu do uczestników 
plenarnej sesji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powie-
dział: „[…] trudno nie dostrzegać, na ile ten Sobór czerpie z doświadczeń i prze-
myśleń okresu przedsoborowego, zwłaszcza z dorobku myśli Piusa XII”. I dalej 
stwierdził: „[...] reforma liturgiczna jest owocem długiego okresu refleksji: sięga 

27 B. Neunheuser, Movimento…, s. 912.
28 Zob. B. Neunheuser, Il movimento liturgico…, s. 23 i n.; a także Th. Maas-Ewerd, Litur-

gische Bewegung, Liturgiereform und Zukunft der Liturgie der Kirche, BuLit 69 (1996), s. 132.
29 Zob. R. Pacik, Josef Andreas Jungmann. Liturgiegeschichtliche Forschung als Mittel 

religiöser Reform, LJb 43 (1993), s. 77 i n.
30 J.A. Jungmann, Um Liturgie und Kerygma, w: B. Fischer, H.B. Meyer, J.A. Jungmann, Ein 

Leben für Liturgie und Kerygma, Innsbruck–Wien–München 1975, s. 14 i n.
31 W serii Biblioteka Przekładów Klasyków Liturgiki Instytutu Liturgicznego w Krakowie 

wydano pracę Jungmanna Sprawowanie liturgii. Podstawy i historia form liturgii (Kraków 1992).
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ona korzeniami do czasów pasterskiej działalności św. Piusa X, a szczególnym 
impulsem dla niej stała się encyklika «Mediator Dei» Piusa XII [...]”32.

Potrzebę generalnej reformy liturgicznej rozumiał Pius XII, a najbardziej czy-
telnym tego znakiem stała się encyklika Mediator Dei z 20 listopada 1947 roku33. 
Ważnym krokiem w ukonkretnieniu odnowy liturgicznej stało się powołanie spe-
cjalnej komisji (1948), której celem było przygotowanie merytorycznej bazy dla 
przyszłej reformy, a następnie jej realizacja34. Widocznym owocem odnowy litur-
gicznej były decyzje Piusa XII dotyczące istotnych elementów reformy, takich 
jak opracowanie nowej wersji Psałterza35, złagodzenie postu eucharystycznego, 
zastosowanie w Rytuale żywych języków, a przede wszystkim reforma obrzędów 
Wigilii Paschalnej36 i Wielkiego Tygodnia37. 

3. papieska Komisja liturgiczna

Papieska Komisja Liturgiczna została powołana przez papieża Piusa XII (stąd 
Commissio Piana) w 1948 roku w celu opracowania koncepcji generalnej reformy 
liturgicznej. Papież podczas audiencji udzielonej kard. Carlo Salottiemu, prefek-
towi Kongregacji Rytów (SRC), 10 maja 1946 roku prosił o rozpoczęcie prac 
przygotowawczych związanych z generalną reformą liturgii. Na innej audiencji, 
udzielonej mons. Alfonso Carinciemu, sekretarzowi kongregacji, 27 lipca 1946 
roku postanowiono, że specjalna komisja przygotuje konkretne propozycje planu 
generalnej reformy38. W październiku 1946 roku wicerelator sekcji historycznej 
Joseph Löw, redemptorysta austriacki, rozpoczął redagowanie programu39. Prace 
sekcji historycznej SRC przygotowujące podstawowy program reformy liturgicz-
nej trwały około dwóch lat i zostały zakończone w grudniu 1948 roku wydaniem 
ważnego opracowania Memoria sulla riforma liturgica (w trzystu egz.). Materiał 
zawarty na 318 stronach w Memoria podzielono na cztery rozdziały: 1. Koniecz-

32 Jan Paweł II, Prawdziwa i głęboka odnowa liturgiczna, „L’Osservatore Romano”  
(wyd. pol.) 7–8 (1996), s. 42–43.

33 Pius XII, AAS 39 (1947), s. 521–600. W cytowaniu encykliki opieramy się na przekładzie 
polskim, którego autorem jest J. Wierusz-Kowalski (Kielce 1948).

34 Th. Maas-Ewerd, Liturgische Bewegung…, s. 132.
35 Pius XII, Motu proprio In cotidianis precibus, AAS 37 (1945), s. 65–67.
36 Sacra Rituum Congregatio (dalej skrót SRC), Dekret Domine Resurectionis, AAS 43 (1951), 

s. 128–129.
37 SRC, Dekret Maxima redemptionis, AAS 47 (1955), s. 838–841.
38 SRC, Sectio Historica, Memoria sulla riforma liturgica, Città del Vaticano 1948, s. 6.
39 A. Bugnini, La riforma…, s. 20.
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ność reformy liturgicznej (s. 9–14); 2. Podstawowe kryteria reformy liturgicznej 
(s. 14–19); 3. Program reformy liturgicznej (s. 20–333); 4. Praktyczna realizacja 
reformy liturgicznej (s. 334–341)40. Memoria przedstawili Piusowi XII podczas 
audiencji 22 lipca 1949 roku prefekt SRC kard. C. Micara i generalny relator 
sekcji historycznej SRC F. Antonelli OFM. Papież okazał wielkie zadowolenie 
z dokonanej pracy, a po zapoznaniu się z opracowaniem dnia 28 października 
1949 roku wyraził wolę kontynuowania prac41.

Kardynał C. Micara (od 1947 r. prefekt SCR) 28 maja 1948 roku zapropo-
nował skład komisji, która miałaby jak najszybciej rozpocząć prace nad przygo-
towanym przez sekcję historyczną SRC materiałem. W tym samym dniu papież 
powołał komisję dla reformy liturgicznej. Jej przewodniczącym został kard.  
C. Micara, prefekt SRC, a w jej skład weszli: mons. Alfonso Carinci, sekretarz 
SRC, Ferdinando Antonelli OFM, relator sekcji historycznej SRC, Joseph Löw 
CSSR, wicerelator SRC, Anselmo Albareda OSB, prefekt Biblioteki Watykań-
skiej, i Agostino Bea SI, rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. 
Sekretarzem komisji został Annibale Bugnini CM, dyrektor „Ephemerides Litur-
gicae”42. Z czasem powołano także kolegium konsultorów, w którego skład weszli: 
B. Capelle OSB, opat z Monte César, J.A. Jungmann SI z uniwersytetu w Innsbru-
cku i mons. M. Righetti z Genui. W 1951 roku do komisji dołączył mons. Enrico 
Dante, ceremoniarz papieski i prosekretarz SRC, późniejszy kardynał. Od 1953 
roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego. Kardynał C. Micara 
został wikariuszem papieża dla Rzymu, a w jego miejsce przewodniczącym 
komisji został mianowany kard. Gaetano Cicognani, pełniący równocześnie funk-
cję prefekta kongregacji43. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 22 czerwca 
1948 roku w gmachu Pontificia Accademia Ecclesiastica w Rzymie. Podczas tego 
spotkania dyskutowano nad przyszłą reformą: od czego należy rozpocząć, co jest 
konieczne w pierwszym etapie. Dyskusja skoncentrowała się przede wszystkim 
na reformie kalendarza i brewiarza. Komisja jednogłośnie orzekła, że należy naj-
pierw ustalić ogólne ramy przyszłej reformy liturgicznej44. Sekcja historyczna 
SRC wyznaczyła komisji problematykę, która powinna być przez nią podjęta. 

40 SRC, Sectio Historica, dz. cyt., s. 6.
41 S. Schmidt, Die internationalen liturgischen Studientreffen 1951–1960, Zur Vorgeschichte 

der Liturgiekonstitution, Trier 1992, s. 55 i n.
42 SRC, Sectio Historica, dz. cyt., s. 317 i n.
43 A. Bugnini, L’opera del card. Gaetano Cicognani per il rinnovamento liturgico dell’ultimo 

decenio, EL 76 (1962), s. 130–133.
44 SRC, Sectio Historica, dz. cyt., s. 318.
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Najpierw należało ustalić zasady generalne reformy liturgicznej, a następnie ich 
zastosowanie w liturgii. Wszelkie konkluzje, do jakich doszłaby komisja, musiały 
otrzymać aprobatę papieża, aby zapewnić dalszym pracom stabilny kierunek45. 
Ustalone granice i przyjęte kierunki reformy miały być dopracowywane i uściślane 
w kompetentnych grupach specjalistów, czyli w podkomisjach. Zaproponowano 
następujące podkomisje: podkomisja biblijna – do spraw związanych z Pismem 
Świętym w liturgii (organ odpowiedzialny – Papieski Instytut Biblijny); podko-
misja patrystyczna – do rewizji wszystkich tekstów Ojców Kościoła i pisarzy koś-
cielnych, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w brewiarzu; podkomisja 
historyczna – do analizy historycznej czytań brewiarza, Martyrologium i innych 
szczegółowych kwestii historycznych (organ kompetentny – sekcja historyczna 
SRC); podkomisja hymnologiczna – do przeglądu hymnów; podkomisja do 
śpiewu liturgicznego; podkomisja rubrycystyczna; podkomisja stylistyczna – do 
zapewnienia wszystkim tekstom liturgicznym jednolitego stylu i języka. Prace 
poszczególnych podkomisji postępowały jednocześnie, ale były koordynowane 
przez komisję. Postanowiono, że przegląd konkretnych ksiąg liturgicznych należy 
rozpocząć od brewiarza, który jest księgą codziennej modlitwy kapłanów i dla-
tego jego reforma jest powszechnie oczekiwana46.

Członkom komisji 25 czerwca 1949 roku przedstawiono Memoria Sulla 
reforma liturgica, a 17 listopada komisja przystąpiła do pracy nad przedsta-
wionym w Memoria materiałem. Ponieważ całość prac związanych z generalną 
reformą liturgiczna była bardzo obszerna, opublikowano w ciągu kilku następ-
nych lat cztery dodatki do Memoria (Supplementi I–IV)47.

W końcowym etapie prac komisji w 1960 roku dołączyły do niej jeszcze 
cztery osoby: Pietro Frutaz, relator generalny sekcji historycznej SRC, Luigi 
Rovigatti, proboszcz rzymskiej parafii, mons. Cesario D’Amato, opat z opactwa 
św. Pawła w Rzymie, i liturgista Carlo Braga CM48. Ogólnie komisja odbyła 
w ciągu dwunastu lat (od 28 czerwca 1948 do 8 lipca 1960 r.) osiemdziesiąt dwa 
spotkania robocze, które przebiegały sub secreto. Do widocznych efektów prac 
tego gremium należy zaliczyć reformę obrzędów Wigilii Paschalnej z 1951 roku 

45 Tamże, s. 19.
46 Tamże, s. 316 i n.
47 Supplemento I w 1950 r., II w 1950 r., III w 1951 r., IV w 1957 r.
48 A. Bugnini, La riforma…, s. 902. 
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i Wielkiego Tygodnia z 1955 roku oraz Nowy Kodeks Rubryk z 1960 roku, wydany 
już za pontyfikatu Jana XXIII49.

Papież Jan XXIII w 1960 roku po odwołaniu komisji powołał nową komisję 
liturgiczną przygotowującą reformę liturgii Soboru Watykańskiego II. Jej prze-
wodniczącym został kard. G. Cigognani, a sekretarzem A. Bugnini. Poza nimi 
wśród dwudziestu sześciu członków nie znalazł się nikt z poprzedniej „komisji 
Piusowej”. W składzie tego gremium spotykamy jednak konsultorów poprzed-
niej komisji: B. Capelle’a, J.A. Jungmanna i mons. M. Righettiego50. Tłumaczy 
to rolę, jaką miała spełnić komisja przygotowująca sobór. Chodziło o stworze-
nie gremium międzynarodowego, złożonego z wybitnych przedstawicieli nauk 
liturgicznych z krajów, w których ruch liturgiczny osiągnął dojrzałość. Członków 
komisji spotykamy w powołanej w 1962 roku komisji soborowej do spraw litur-
gii, a następnie w Consilium (1964), czyli Radzie do wykonania postanowień 
Konstytucji o liturgii51.

4. encyklika Mediator Dei

Ukazanie się encykliki Mediator Dei w 1947 roku, która w całości dotyczyła 
świętej liturgii, było wydarzeniem o wielkim znaczeniu. Po raz pierwszy w historii 
Kościoła, jak podkreślają komentatorzy, Urząd Nauczycielski tak wyraźnie zabrał 
głos na temat znaczenia życia liturgicznego w Kościele52. Profesor z Innsbrucku, 
J.A. Jungmann, ocenił to wydarzenie jako „[...] kamień graniczny wewnętrznej 
historii Kościoła katolickiego”53. Encyklika oznaczała dla niego podstawowy 
zwrot w życiu Kościoła. W Mediator Dei daje się wyraźnie zauważyć pierwszy 
wielki krok w kierunku realizacji programu zarysowanego przez Piusa XII w ency-
klice Mystici Corporis Christi (1943). Nauczanie papieskie o liturgii uświadomiło 
wielu osobom, że liturgia to nie tylko czysto zewnętrzna ceremonia, ale przede 
wszystkim dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, które On sam realizuje w swoim 
mistycznym Ciele, czyli Kościele54. 

49 Tamże, s. 22.
50 Tamże, s. 903 i n.
51 Tamże, s. 903–917.
52 A. Wronka, 25 lat od wydania encykliki Piusa XII „Mediator Dei”, RBL 25 (1972),  

s. 36.
53 J.A. Jungmann, Die Enzyklika „Mediator Dei” und die katolische Liturgische Bewegung 

im deutschen Raum, „Theologische Literaturzeitung” 75 (1950), s. 10.
54 Pius XII, Encyklika Mediator Dei, s. 36.
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Już we wstępie Mediator Dei papież wprost zaznacza, że głównym powo-
dem jej powstania jest ruch odnowy liturgicznej w Kościele, któremu chce okazać 
poparcie i wytyczyć dalsze kierunki prac. Szczególne znaczenie encykliki należy 
widzieć w tym, że jest ona dokumentem o doktrynalnych podstawach liturgii.  
Pius XII omawia przede wszystkim pojęcia dogmatyczne, które leżą u podstaw 
liturgii, aby w ich świetle dać wytyczne dla ruchu liturgicznego, zachęcić do zapo-
znania się z autentyczną modlitwą Kościoła i sprostować niektóre jego wypa-
czenia. Papież określił istotę liturgii i podał jej definicję, a mianowicie, że jest 
kultem publicznym, który nasz Zbawiciel składa Ojcu jako Głowa Kościoła, oraz 
że jest kultem, który społeczność wiernych składa swojej Głowie, a przez Niego 
Ojcu, a więc integralnym kultem Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Głowy 
i Jego członków55. Tak więc podmiotem liturgii jest całe Ciało Mistyczne. Papież 
precyzuje, na czym polega władza kapłańska i potępia błędne ujęcia kapłaństwa 
wiernych56. Encyklika akcentuje fakt, że liturgia jest przede wszystkim działa-
niem samego Chrystusa wśród swojego ludu, a nie tylko składaniem ofiary i czy-
sto ludzkim, zewnętrznym kultem religijnym57. Z tego faktu wynika obiektywna 
wartość liturgii, jej skuteczność jako dzieła Boskiego Pośrednika, jednającego 
świat z Ojcem58.

Trudno przewidzieć, jaka byłaby przyszłość ruchu liturgicznego bez ency-
kliki Mediator Dei. Z pewnością można jednak stwierdzić, że poprzez autoryta-
tywne zdefiniowanie liturgii, wskazanie na obecność Chrystusa w każdej akcji 
liturgicznej, ruch liturgiczny, wobec którego żywiono wiele uprzedzeń, zyskał 
wielkie poparcie i stał się oficjalnym ruchem w Kościele.

5. międzynarodowe kongresy liturgiczne

Ogłoszenie Mediator Dei przyczyniło się do umocnienia i rozwoju ruchu 
liturgicznego. W Niemczech, w Trewirze, w 1947 roku został założony Instytut 
Liturgiczny, którego celem było prowadzenie badań naukowych i kształcenie litur-
giczne. We Włoszech działało od 1949 roku Centro di Azione Liturgica (CAL), 
a organizowane tam tygodnie liturgiczne miały na celu pogłębienie problematyki 

55 Tamże.
56 Tamże, s. 61.
57 Tamże, s. 38 i n.
58 Tamże, s. 40.
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liturgicznej w świetle Mediator Dei59. Współpraca liturgistów, związanych szcze-
gólnie z ośrodkami Francji, Belgii i Niemiec, stała się inspiracją do organizowania 
kongresów w skali międzynarodowej. Czas od 1948 roku nazywa B. Neunheuser 
„nowym zrywem” klasycznego ruchu liturgicznego, czasem „kongresów między-
narodowych”60. Kongresy takie odbyły się od 1951 roku, pierwszy w Maria Laach 
(od 12 do 15 czerwca 1951 r.), a następne: w Sainte-Odile (od 20 do 24 paździer-
nika 1952 r.), w Lugano (od 14 do 18 września 1953 r.), w Louvain (od 12 do  
15 września 1954 r.), w Assisi (od 18 do 22 września 1956 r.), w Montserrat  
(od 8 do 12 września 1958 r.) i w München (od 20 lipca do 3 sierpnia 1960 r.)61.

Pierwszy kongres liturgiczny o charakterze międzynarodowym odbył się 
w opactwie benedyktyńskim w Maria Laach w dniach od 12 do 15 lipca 1951 
roku. Jego organizacja była świadectwem współpracy liturgistów niemieckich, 
związanych z Instytutem Liturgicznym w Trewirze, i francuskich, skupionych 
wokół CLP w Paryżu. W kongresie udział wzięło czterdziestu ośmiu liturgistów 
z dziesięciu krajów. Zasadniczym tematem spotkania były zagadnienia doty-
czące Missale Romanum, ale najpierw poruszono zagadnienia dotyczące Wielkiej 
Soboty62.

Następny kongres liturgiczny o charakterze międzynarodowym odbył się we 
Francji, w opactwie benedyktyńskim św. Odylii koło Strasburga, w dniach od 20 do 
24 października 1952 roku. Wśród czterdziestu uczestników kongresu znaleźli się, 
obok liturgistów, przedstawiciele ruchu liturgicznego z wielu krajów oraz biskupi. 
Temat kongresu brzmiał: Człowiek naszych czasów a Msza św. referaty doty-
czyły symboli liturgicznych we Mszy św., doświadczeń związanych z tzw. sumą 
niemiecką, Słowa Bożego we Mszy św., a szczególnie nowego doboru perykop 
biblijnych. Uczestnicy tego spotkania sformułowali postulaty dotyczące reformy 
obrzędów Mszy św., związane z obrzędami Komunii św. i zakończenia63.

Trzeci międzynarodowy kongres liturgiczny odbył się w Szwajcarii, 
w Lugano, w dniach od 14 do 18 września 1953 roku. W Lugano byli obecni 
przedstawiciele wszystkich większych centrów liturgicznych z całego świata, 

59 B. Neunheuser, Il movimento liturgico…, s. 27.
60 A.M. Triacca, Odo Casel…, s. 115. 
61 J. Wagner, Mein Weg zur Liturgiereform 1936–1986. Erinnerungen, Freiburg–Basel–Wien 

1993, s. 24–41.
62 LMD (ed.), Conclusions du premier Congres international d’Études liturgiques tenu  

a Maria Lach en 1951, LMD 37 (1954), s. 129–131.
63 LMD (ed.), Conclusions du second Congres international d’Études liturgiques tenu  

a Sainte-Odile en 1952, LMD 37 (1954), s. 132–133.
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liczne grono kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Zasadniczy temat obrad sta-
nowiło czynne uczestnictwo wiernych w liturgii. Ostatnia część obrad dotyczyła 
odnowy liturgii Wielkiego Tygodnia. Odnowiona liturgia Wigilii Paschalnej stała 
się inspiracją do odnowy pozostałych obrzędów Wielkiego Tygodnia. Na zakoń-
czenie kongresu opracowano konkluzje, które przekazano Stolicy Apostolskiej64.

Następne międzynarodowe spotkanie liturgistów odbyło się w Belgii, w opac-
twie benedyktyńskim Mont César Louvain, w dniach od 12 do 15 września 1954 
roku. W kongresie udział wzięło czterdziestu uczestników z trzynastu krajów. 
Głównym tematem obrad była eucharystyczna koncelebra. Poszczególne referaty 
omawiały: historyczny rozwój koncelebry, spojrzenie Wschodu na eucharystyczną 
koncelebrę, teologiczno-dogmatyczne podstawy koncelebry. Dwa referaty powra-
cały do zagadnień omawianych podczas wcześniejszych kongresów, gdyż doty-
czyły doboru perykop biblijnych we Mszy św. i problemów lekcjonarza65.

Wydarzeniem najwyższej rangi stał się pierwszy międzynarodowy kongres 
pastoralno-liturgiczny, który odbył się w Asyżu w dniach od 18 do 22 września 
1956 roku. W kongresie uczestniczyło siedmiu kardynałów, a także sześćdzie-
sięciu biskupów i dwunastu opatów. Obecni byli pracownicy Kurii Rzymskiej, 
przedstawiciele uniwersytetów katolickich, kapłani diecezjalni i zakonni, a także 
przedstawiciele laikatu. W sumie w kongresie wzięło udział około tysiąca pięćset 
osób66.

Kardynał G. Cicognani, przewodniczący kongresu, zaznaczył na wstępie, 
że znaczącym faktem dla uczestników tego zgromadzenia jest osobiste, czynne 
zaangażowanie papieża Piusa XII w dzieło odnowy liturgicznej. Kardynał jasno 
określił zadania i oczekiwania związane z kongresem67.

Podczas kongresu nie ograniczano się do dyskusji na temat dotychczaso-
wych osiągnięć ruchu liturgicznego. Uczestnicy oczekiwali odważnego spojrzenia 
w przyszłość. Ruch liturgiczny w wielu krajach był już tak dojrzały, że konieczne 
stało się wskazanie perspektyw przyszłej odnowy liturgicznej. Chodziło o wizję 
całościową, wypracowaną przez środowisko międzynarodowe, autorytety w dzie-
dzinie nauk liturgicznych, a także hierarchię Kościoła. Relatorzy w swoich wystą-
pieniach czynili konkretne propozycje dotyczące odnowy liturgicznej.

64 Konkluzje kongresu w Lugano z komentarzem zob. tamże, s. 199–205.
65 J. Wagner, Mein Weg…, s. 206.
66 Tamże, s. 34 i n.
67 Atti del Primo Congresso Internazionale di Liturgia Pastorale – Assisi – Roma 18–22 

Settembre 1956, Genova 1957, s. 23.
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Na zakończenie kongresu, dnia 22 września, jego uczestnicy udali się do 
Rzymu, gdzie spotkali się z papieżem. Pius XII wypowiedział wówczas zna-
mienne słowa: „Ruch liturgiczny jest znakiem opatrznościowej działalności Bożej 
dla naszych czasów, jakby przejściem Ducha Świętego w Jego Kościele”68.

zakończenie

Czas kongresów liturgicznych o wymiarze międzynarodowym w latach pięć-
dziesiątych był wymownym świadectwem dojrzałości ruchu liturgicznego, który 
po ukazaniu się encykliki Mediator Dei w 1947 roku stał się oficjalnym ruchem 
Kościoła. Spotkania kongresowe z udziałem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, 
najwybitniejszych specjalistów nauk liturgicznych i zaangażowanych dusz- 
pasterzy, kształtowały dojrzałe idee odnowy liturgicznej, które w pełnym świetle 
zaprezentowały się w soborowym schemacie liturgicznym. Podczas gdy redakcje 
innych schematów soborowych odsyłano do nowych opracowań, schemat litur-
giczny z proporcjonalnie mniejszymi poprawkami znalazł od początku uznanie 
Ojców Soboru. Można twierdzić, że dojrzewał przez wiele dziesięcioleci w kli-
macie ruchu liturgicznego, a od 1947 roku pod szczególnym patronatem encykliki 
Piusa XII Mediator Dei, która wytyczyła autentyczne drogi odnowy liturgicznej. 
Twierdzenie to potwierdza Kościół po pięćdziesięciu latach od wydania Media-
tor Dei w słowach papieża Jana Pawła II: „[...] encyklika [...] jest prawdziwym 
kamieniem milowym w dziejach katolickiej reformy liturgicznej. Dokument ten, 
który cechuje podziwu godna równowaga i dalekowzroczna wizja duszpasterska, 
ocenia nowatorskie propozycje wysuwane przez ruch liturgiczny, łagodząc ich 
aspekty nazbyt radykalne; dokonuje głębokiej analizy teologicznej i duchowej 
publicznego kultu Kościoła, wyróżniając w nim to, co niezmienne, i to, co pod-
lega ewolucjom i zmianom; wyraża poparcie dla osobistego i aktywnego udziału 
wiernych. Sobór Watykański II w „Konstytucji o liturgii” i w innych dokumen-
tach czerpie obficie z encykliki Mediator Dei, uzupełniając jej wizję doktrynalną 
i pastoralną, którą cały Lud Boży powinien coraz lepiej poznawać, aby można 
ją było w pełni zrealizować”69. Po ukazaniu się Mediator Dei nastąpiło wyzwa-
lanie liturgii z pojęcia rubrycystycznego, formalistycznego i scentralizowanego, 
a dowartościowanie wymiaru dogmatycznego, biblijnego i pastoralnego. Ency-

68 Tekst oficjalny przemówienia papieża – AAS 48 (1956), s. 711–725.
69 Jan Paweł II, Liturgia w życiu Kościoła, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1 (1998),  

s. 48 i n.
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klika Mediator Dei, Magna Charta odnowy liturgicznej70, stanowi przełom, od 
którego rozpoczęła się realizacja wielkiego planu odnowy liturgii, uwieńczonego 
soborem i reformą liturgiczną w czasie posoborowym71.
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pRzedSoboRoWe „dRogI”  
do geNeRalNej RefoRmy lITURgIczNej  

SoboRU WaTyKańSKIego II

Streszczenie

Promotor posoborowej reformy liturgicznej A. Bugnini CM w swoim monumental-
nym dziele La riforma liturgica (1948–1975) jako klucz do reformy liturgicznej wymie-
nia: ruch liturgiczny, rozwój nauk liturgicznych, komisję powołaną w 1948 roku przez  

70 To znane stwierdzenie abp. Mediolanu G.B. Montiniego z listu na Wielki Post 1958 roku, 
tłum. niemieckie: LJb 8 (1958), s. 168.

71 Takie stanowisko potwierdza A. Bugnini, czołowa postać reformy Vaticanum II,  
w: La riforma liturgica (1948–1975), o czym świadczy sam tytuł, a zwłaszcza bardzo wymowny 
przedział czasowy: od 1948 do 1975 r.
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Piusa XII (1939–1958) i kongres w Asyżu. To świadectwo należy rozszerzyć o bogaty 
dorobek myśli Piusa XII, a zwłaszcza jego encyklikę Mediator Dei (1947), będącą szcze-
gólnym impulsem dla przyszłej reformy liturgicznej, a także międzynarodowe kongresy 
liturgiczne, które odbywały się od 1951 roku, z największym wydarzeniem, jakim był 
kongres pastoralno-liturgiczny w Asyżu w 1956 roku. Czas kongresów liturgicznych 
o wymiarze międzynarodowym w latach pięćdziesiątych był wymownym świadectwem 
dojrzałości ruchu liturgicznego, który po ukazaniu się encykliki Mediator Dei w 1947 roku 
stał się oficjalnym ruchem Kościoła. Spotkania kongresowe, z udziałem przedstawicieli 
Stolicy Apostolskiej, najwybitniejszych specjalistów nauk liturgicznych i zaangażowanych 
duszpasterzy kształtowały dojrzałe idee odnowy liturgicznej, które w pełnym świetle zapre-
zentowały się w soborowym schemacie liturgicznym. Podczas gdy redakcje innych sche-
matów soborowych odsyłano do nowych opracowań, schemat liturgiczny z proporcjonalnie 
mniejszymi poprawkami znalazł od początku uznanie Ojców Soboru. Można twierdzić, że 
dojrzewał przez wiele dziesięcioleci w klimacie ruchu liturgicznego, a od 1947 roku pod 
szczególnym patronatem encykliki Piusa XII Mediator Dei, która wytyczyła autentyczne 
drogi odnowy liturgicznej.

Słowa kluczowe: Sobór Watykański, droga, Stolica Apostolska, liturgia, encyklika

pRe-coUNcIl “Road” To geNeRal lITURgIcal RefoRm  
of VaTIcaN II

Summary

Promoter of the post-conciliar liturgical reform A. Bugnini CM in his monumental 
work La riforma liturgica (1948–1975) as the key to the reform of the liturgical lists: the 
liturgical movement, development of the liturgical sciences  committee appointed in 1948 
by Pope Pius XII (1939–1958) and congress in Assisi. This certificate should be extended 
to the rich legacy of thought of Pius XII, and especially his encyclical Mediator Dei (1947), 
which became a special incentive for future liturgical reform, as well as international con-
gresses liturgy, which took place from 1951. The biggest event so far was the Congress 
pastoral-liturgical in Assisi in 1956. Time of the liturgical conferences with an international 
dimension in the fifties was an eloquent testimony to the maturity of the liturgical move-
ment, which after the publication of the encyclical Mediator Dei in 1947 became the official 
church movement. Congress meeting, attended by representatives of the Holy See, the most 
prominent specialists liturgical teachings and committed pastors, mature ideas shaped the 
liturgical renewal, which in full view were presented in the conciliar liturgical scheme. 
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While the editorial council of other schemes were sent to new studies, liturgical scheme 
with proportionately lower amendments found since the beginning of the recognition of 
the Council Fathers. It can be argued that matured over many decades in the climate of 
the liturgical movement, and since 1947 under the special patronage of Pope Pius XII’s 
encyclical Mediator Dei, which paved the authentic way of liturgical renewal.

Keywords: Vatican, the road, the Holy See, the liturgy, the encyclical

Translated by Mirosława Landowska
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maNaSSeS – maKIR – gIlead: pyTaNIe o ŹRÓdŁa  
jedNej z bIblIjNycH TRadycjI geNealogIczNycH 

janusz lemański1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin

Wstęp

Od czasów słynnej publikacji Martina Notha2 dostrzegamy fakt, że tzw. listy 
12 plemion Izraela mają dwie podstawowe formy. W jednej – poza stałymi kom-
ponentami eponimicznymi – pojawiają się Lewi i Józef, a w drugiej obu tych 
przodków zastępują synowie Józefa – Efraim i Manasses. Dalsze badania nad 
strukturą tych list3 pokazały jeszcze inne różnice w układzie poszczególnych 
imion. Badacze są dziś jednak zgodni co do tego, że sama koncepcja 12 plemion 
oraz ich eponimów – 12 synów Jakuba – jest dość późna. Datuje się ją na VI wiek 
przed Chr.4 Panuje dziś także przekonanie, że wszystkie te zaobserwowane różnice 
mogą odzwierciedlać historyczne zmiany realiów etniczno-geograficznych, ale 
oba podstawowe systemy (listy z Lewim i Józefem lub Efraimem i Manassesem) 

1 Ks. dr hab., prof. US Janusz Lemański, profesor Wydziału Teologicznego Katedry Pisma 
Świętego Uniwersytetu Szczecińskiego; adres: Wydział Teologiczny US, 71–459 Szczecin, ul. Papieża 
Pawła VI 2; e-mail: lemanski@koszalin.opoka.org.pl.

2 Das System der zwölf Stämme Israels (BWANT 4/1), Stuttgart 1930.
3 Zwłaszcza autorstwa Zecharia Kallai: tenże, The twelve-Tribal System of Israel, „Vetus 

Testamentum” 47 (1995), s. 53–90; tenże, A Note on the Twelve-Tribe Systems of Israel, „Vetus 
Testamentum” 49 (1999), s. 125–127.

4 Por. J.D. Macchi, Israël et ses tribus selon Genčse 49 (OBO 171), Freiburg–Göttingen 
1999, s. 272–280; por. także ekskurs: Dwunastu synów Jakuba – dwanaście plemion Izraela,  
w: J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27–36,43 (NKBST I/2), Częstochowa 2014, s. 771–774 
(a także literatura).

DOI: 10.18276/cto.2015.1-02
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zostały włączone w tym samym czasie w ten podstawowy, dwunastoplemienny 
schemat5.

Kolejnym badanym problemem jest kwestia źródeł tradycji o poszczególnych 
komponentach, z których składają się wspomniane listy. Część imion niewątpliwie 
mogła być początkowo nazwami terytorialnymi (np. Juda, Efraim), część stano-
wiła w pierwszej fazie nazwy plemienne, a część to rzeczywiste imiona własne6. 
Idąc śladem kanonicznej kolejności, dwaj synowie Józefa, Efraim i Manasses, 
urodzili się w Egipcie, a ich matką była Egipcjanka Asenat, córka kapłana z On 
(Rdz 41,50–52). Obu swoich synów Józef przedstawił potem Jakubowi zgodnie 
z kolejnością ich narodzin (Rdz 48,1: Manasses i Efraim). Jakub „adoptuje” ich, 
nazywając swoimi synami, zmienia jednak kolejność (Efraim przed Manassesem, 
por. Rdz 48,5). Z tekstu wynika, że owa „adopcja” dotyczy tylko tych dwóch 
synów Józefa. Kiedy patriarcha proponuje udzielenie im swojego błogosławień-
stwa (Rdz 48,9), Józef ustawia swoich synów w ten sposób, aby starszy (Manas-
ses) znalazł się po prawej stronie Jakuba, a młodszy (Efraim) po jego lewej stronie 
(Rdz 48,13). Jakub jednak „krzyżuje” swoje ręce tak, aby jego prawa ręka znalaz-
ła się na głowie młodszego z synów Józefa (Rdz 48,14). Kiedy ten ostatni pró-
buje skorygować ojca, sądząc, że się pomylił (Rdz 48,17–18), Jakub potwierdza 
intencjonalny charakter swojego gestu, tłumacząc synowi, że to młodszy będzie 
kiedyś liczniejszy (większy) od starszego (Rdz 48,19)7. Konwencja preferowania 
młodszego syna przed starszym jest charakterystyczna dla całej Księgi Rodzaju 
(Izaak przed Izmaelem; Jakub przed Ezawem; Józef/Beniamin przed pozostałymi 
synami). Badacze doszukują się jednak w tej scenie echa jakichś prawdziwych, 
historycznych przemian dotyczących roli i liczebności plemion utożsamianych 
z oboma antenatami. Autorzy Księgi Rodzaju raz jeszcze powrócą do potom-

5 L.L. Grabbe, Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know It?, New York–Lon-
don 2007, s. 106.

6 Analizę poszczególnych imion zob. J. Lemański, dz. cyt., s. 754–769.
7 Teksty biblijne raz prezentują jako liczebnie większe pokolenie Efraima (Lb 2,18–21; 

Pwt 33,17), innym razem Manassesa (Lb 26,34.37). Pierwszym królem Izraela był jednak Efrai-
mita – Jeroboam I (1 Krl 12,25) i to nazwa „Efraim” z czasem stała się symbolem całego Izraela  
(Iz 7,2.5.8.17; 11,13; Oz 4,17; 5,3.5.9.11–12.13–14; 8,11). Wspomina się też o rywalizacji obu grup 
(Sdz 7,23–8,3).
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ków Józefa na końcu swojej opowieści (Rdz 50,22–23)8, informując o tym, że 
Józef doczekał się jeszcze za swojego życia prawnuków, narodzonych z Efra-
ima i Manassesa. Intrygujący jest tu przede wszystkim sposób przekazania tej 
informacji: „[…] i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, 
syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa” (w. 23; tłum. BT). W opinii 
większości badaczy9 chodzi tu wyraźnie o rodzaj adopcji dokonanej przez Józefa 
i dotyczącej synów Makira. Nie można jednak wykluczyć, że gest (narodziny 
na kolanach Józefa) oznacza wyłącznie rodzaj akceptacji w rodzinie potomków 
narodzonych w Egipcie.

Badacze są zgodni, że tradycja o synach Józefa w Księdze Rodzaju jest raczej 
efektem późnej redakcji. Jednak w jej tle stoją prawdopodobnie inne, starsze od 
niej, biblijne tradycje genealogiczne. W niniejszym artykule chciałbym podjąć 
próbę prześledzenia potencjalnej drogi ich chronologicznego rozwoju oraz wska-
zać na możliwe historyczne tło tych genealogii.

1. Relacja genealogiczna makir/manasses i efraim

Tradycje genealogiczne są raczej zgodne w łączeniu Manassesa z Efraimem 
oraz Manassesa z Makirem jako synem tego pierwszego. Drobiazgowa analiza 
pozwala jednak odkryć pewne ślady w rozwoju tej koncepcji. Przyjrzyjmy się 
najpierw po kolei informacjom o poszczególnych postaciach.

1.1. makir – gilead

Uchodzi on za pierworodnego syna Manassesa (Rdz 50,23). Etymologicz-
nie jego imię może oznaczać kogoś, kto najmuje się do pracy10, lub mieć sens: 

8 Być może chodzi o etiologiczny dodatek, którego autor miał na uwadze istniejący już tekst 
Rdz 48,13–20; tak C. Westermann, Genesis. Kapitel 37–50 (BK I/3), 2. Aufl., Neukirchen-Vluyn 
1992, s. 235. Lb 26,29; 27,1; 36,1 nawiązują jednak do tej samej tradycji. Teksty te mogą należeć 
do jednej z ostatnich redakcji Pięcioksięgu. Por. R. Albertz, A Pentateuchal Redaction in the Book  
of Numbers? The Late Priestly Layer of Numbers 25–36, „Zeitschrift für alttestamentliche Wissen-
schaft” 125 (2013), s. 220–233.

9 Często przywołuje się opinię i uzasadnienie zawarte w: F.H. Richter, „Auf den Knien eines 
anderen gebären”? (Zur Deutung von Gn 30,3 und 50,23), „Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft” 91 (1979), s. 436–437.

10 Tak: L. Koehler, W. Bamumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramej-
sko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa 2001, s. 546 [oryg. niem.: „der sich als Lohnarbeiter 
für Dienst verdingte”].
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„sprzedany”11, „poświęcony”, np. do kultu. Kronikarz informuje nas dodatkowo, 
że miał on brata Asriela, a jego matką była Aramejka (1 Krn 7,14). To samo źródło 
podaje też, że miał syna Gileada (w. 14c). Poślubił Maakę, która urodziła mu 
dwóch synów – Peresza i Szeresza (1 Krn 7,16). Nieco wcześniej dowiadujemy 
się także o tym, że Makir miał również córki (1 Krn 2,21). Tradycja o Makirze, 
ojcu Gileada, jest znana także z innych tekstów biblijnych (Lb 26,29; Joz 17,1; 
1 Krn 2,21). W Księdze Jozuego wspomina się o Makirze jako pierworodnym 
Manassesa i określa się go mianem ’îš milḥāmāh (Joz 17,1) – „człowiek wojny”, 
tzn. wyróżniający się wojownik, ekspert w tej dziedzinie. Określenie sugeruje, 
że chodzi tu o jakiś aspekt militarnego podboju (por. Lb 32,41–42). Użyte dalej 
sformułowanie wajhî-lî – „i był dla niego” plus nazwy Gilead i Baszan sugerują, 
że obie końcowe nazwy mają charakter geograficzny (wschodni brzeg Jordanu), 
a nie personalny (por. Pwt 3,15; Lb 32,39–40; Joz 13,31). Chodzi więc wyraź-
nie o przydział terytorialny. Intrygujące dla egzegetów jest jednak syntaktyczne 
przyporządkowanie lemaṭēh menaššeh…lemākîr – „dla plemienia Manassesa…dla 
Makira…”. Wielu badaczy doszukuje się tu jakiejś glosy, ale dowiedzenie źródła 
i czasu jej pochodzenia jest raczej niemożliwe12. Do tradycji o przynależności do 
Manassesa wschodniego brzegu Jordanu (Gilead i Baszan) wraca się potem raz 
jeszcze w Joz 17,5b. Według spisu z Lb 26,29 Makir uchodzi już za głowę klanu 
Makirytów. To im przypisuje się podbój i zasiedlenie Gileadu w czasach Mojże-
sza (Lb 32,39–42). Relacje biblijne pokazują tu jednak pewną nieścisłość, gdyż 
w innych tekstach wspomina się, że to Jair osiadł w Baszanie, mimo że Jozue 
wyraźnie przydzielił Gilead i Baszan Makirowi (Joz 17,1–2). Według Lb 32,41 
Jair jest synem Manassesa, a więc może uchodzić za brata Makira. Już jednak 
w 1 Krn 2,21–2213 opisuje się go jako prawnuka, choć nadal łączy z terytorium 
Gileadu i traktuje jako jeden z segmentów klanu Makira. Niemniej przynależność 
Jaira do Manassesa nie jest już taka oczywista w świetle Lb 26,29. W Lb 32,41 
opisuje się zdobycie przez Jaira amoryckich wiosek i określenie tego terytorium 
mianem „Osiedla Jaira” (por. też: Pwt 3,14; Joz 13,30; 1 Krl 4,13). Nazwa ta 
powróci potem w związku z jednym z sędziów o imieniu Jair (Sdz 10,4), którego 

11 Tak: T.W. Eddinger, Machir, w: K.D. Sakenfeld (ed.), The New Interpreter’s Dictionary 
of the Bible, t. 3, Nashville 2008, s. 762. „Sprzedany” może sugerować także rozumienie w sensie 
„sierota” lub „sługa. Por. M.P. Graham, Machir, w: D.N. Freedmann (ed.), The Anchor Bible Dictio-
nary, t. 4, New York 1992, s. 458.

12 Por. H.N. Rösel, Joshua (HCOT), Leuven–Paris–Walpole 2011, s. 277.
13 S. Japhet (1 Chronik [HThKAT], Freiburg–Basel–Wien 2002, s. 107) ocenia ww. 21–23 

jako późniejszy dodatek.
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jednak wywodzi się tam z plemienia Gileada. Być może więc w tle tych różnych 
relacji genealogicznych stoi jakaś lokalna, transjordańska tradycja, odzwiercied-
lająca skomplikowane koleje losu mieszkańców tych terenów14.

Najciekawszy w analizie relacji Manasses – Makir jest jednak tekst  
z Sdz 5,14.17. Dawniej tzw. Pieśń Debory (Sdz 5) uważana była jednogłośnie za 
jeden z najstarszych przykładów poezji hebrajskiej. Sądzono nawet, że tekst pieśni 
został spisany blisko czasów, o których się w niej mówi15. Jako taki, tekst ten 
wydaje się więc dobrym źródłem informacji o początkach Izraela. W istocie lista 
plemion jest tu nietypowa w stosunku do innych tego rodzaju zestawień. Wspo-
mina się na niej Makira, ale nie Manassesa, Gilead, ale nie Gada. Brakuje wresz-
cie także Judy, Symeona i Lewiego. Oznaczałoby to, że trzy ostatnie plemiona 
nie były pierwotnie wliczane do wspólnoty etnicznej Izraela. Zastanawiająca jest 
także obecność Makira i Gileada przy braku Manassesa i Gada. Może to ozna-
czać, że obie ostatnie nazwy są znacznie późniejsze niż te, które je tu zastępują. 
Kwestia datacji Pieśni jest jednak nie do końca rozstrzygnięta i szereg elementów 
lingwistycznych wskazuje, że tekst może być jednak późniejszy oraz świadomie 
archaizowany16. Zdaniem Lestera L. Grabbe’a17 m.in. z tych oraz wielu innych 
względów opinia o „większej źródłowej wiarygodności historycznej” tego tekstu 
„is misplaced confidence”. Niemniej trudno zaprzeczyć, że mamy tu jednak do 
czynienia z inną niż pozostałe tradycją na temat pierwotnej struktury plemien-
nej Izraela i Makir oraz Gilead pojawiają się tu w roli pełnoprawnych, niezależ-
nych od siebie, członków koalicji plemiennej. Pierwszego chwali się za lojalność  
(w. 14), a drugiego gani za brak solidarności w obliczu wspólnego wroga (w. 17). 
Makir pojawia się tu w jednej linii z Efraimem i Beniaminem. Mowa jest jednak 
nie o całym Makir, ale o przybyłych od/z niego dowódcach18 (por. Joz 17,1: Makir 
= wojownik19). Z tej informacji nie możemy jednak wyciągać zbyt daleko idą-

14 Por. uwagi w tej materii tamże, s. 108–109.
15 Por. B. Lindars, Judges 1–5. A New Translation and Commentary, Edinburgh 1995,  

s. 212–217.
16 B. Lindars, dz. cyt., s. 213–215; B.J. Diebner, Wan sang Deborah ihr Lied? Überlegungen 

zu zwei der ältesten Texte des TNK (Ri 4 und 5), „Amsterdamse Cahiers voor Exegese en bijbelse 
Theologie” 14 (1995), s. 106–130; W. Gross, Richter (HThKAT), Freiburg–Basel–Wien 2009,  
s. 295–302.

17 L.L. Grabbe, dz. cyt., s. 100–101.
18 Słusznie zwraca na to uwagę T. Buttler w Judges ([WBC 8], Nashville 2009, s. 147).
19 Imię „Makir” może być także grą słów (por. Rdz 49,5: mkrh jako rodzaj broni i dyskusje  

w: J.D. Macchi, dz. cyt., s. 54–56; R. de Hoop, Genesis 49 in its Literary and Historical Context 
(OTS 39), Leiden 1999, s. 97–109).
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cych wniosków i spekulować, że Makir oryginalnie zamieszkiwał po zachodniej 
stronie Jordanu, a potem dopiero przeniósł się na wschodnią stronę rzeki20. Nie 
można natomiast wykluczyć, że oba określenia (Makir, Gilead) mają tu charak-
ter terytorialny21 i reprezentują zamieszkujące je różne pomniejsze komponenty 
etniczne, uznawane za członków wielkiej wspólnoty plemiennej Izraela22. Makir 
– jako określenie geograficzne – oznaczałby wówczas tereny Transjordanii leżące 
bardziej na północ od Gileadu.

W Biblii w istocie wspomina się czasem o kraju Gada (1 Sm 13,7) czy 
mieście Gileada (Oz 6,8; por. 12,11). Gileadyci uznawani są za odrębną grupę  
(Sdz 10,18; por. Lb 26,29; Joz 17,1), zdolną skutecznie bronić swoich teryto-
riów (Lb 36; por. Jesse Gileadyta w Sdz 11,1; 1 Krn 2,21.23; 7,14), posiadający 
zorganizowaną armię (Sdz 12,4). Z punktu widzenia Efraimitów Gileadyci byli 
jednak „zbiegami z Efraima” (Sdz 12,4), co ci ostatni uznali za wystarczający 
powód, aby podjąć walkę i pokonać Efraimitów. Z tekstów biblijnych wynika 
więc, że Gileadyci jednak emigrowali z zachodu na wschód od Jordanu. Z cza-
sem rozwinęli też swój odrębny dialekt, różniący ich od Efraimitów (Sdz 12,5–6). 
Potem mieli też, już po drugiej stronie Jordanu, swojego króla – Iszbaala – syna 
Beniaminity (!) Saula (2 Sm 2,9)23, co podkreśla także jakieś odczuwane przez 
nich związki z ludnością zamieszkującą zachodnią stronę Jordanu. Także póź-
niej aktywnie partycypowali oni w secesji Królestwa Północnego (2 Krl 15,25). 
Poetyckie wypowiedzi biblijne (Ps 60,9; 108,9) stawiają z czasem Gilead w jed-
nym rzędzie z Manassesem, Efraimem i Judą, jako terytoriami przynależnymi do 
Jhwh. Może to sugerować, że mamy do czynienia z „embrionalnym”, poetyckim 
systemem plemiennym, w którym stosuje się nazwy geograficzne. Gilead może 

20 Słusznie podkreśla to H.N. Rösel, dz. cyt., s. 277.
21 Gilead jako nazwa terytorium wspominana jest również w tekstach pozabiblijnych. Jako 

Ga-al.-‘a-a (za) pojawia się np. w asyryjskiej inskrypcji z Nimrud, być może jako odniesienie do 
Ramot w Gileadzie. Formę gl‘d spotykamy także w Ugarit, zarówno jako imię własne, jak i jako 
toponim. W Starym Testamencie stosuje się tę nazwę jako heroes eponymos – imię protoplasty 
klanu (Lb 26,29; Sdz 11,1), określenie samego klanu (Sdz 5,17; Oz 6,8), ale też przede wszystkim 
jako nazwę określonego terytorium w Transjordanii (Rdz 37,25), którego mieszkańców nazywano 
Gileadytami (Lb 26,30; Sdz 12,4–5). Por. M. Ottosson, Gilead (Place), w: D.N. Freedman (ed.), 
The Anchor Bible Dictionary, New York 1992, s. 1020–1022, zwł. 1020. Forma haggil‘ād zawsze 
oznacza jednak całe terytorium, a forma bez rodzajnika (gil‘ād) czasem odnosi się do położonego 
na nim miasta (Jabesz-Gilead; Ramot-Gilead).

22 T. Buttler (dz. cyt., s. 148) komentuje w ten sposób obecność Gileadu (w. 17), widząc 
w zastosowaniu tego określenia przykład tego, w jaki sposób używa się nazw geograficznych dla 
reprezentowania konsolidacji politycznej (podobnie Joz 17,1).

23 Lista, na której zawarta jest ta informacja, łączy elementy plemienne i geograficzne.  
Por. P.K. McCarther jr., II Samuel (AB 9), New York 1984, s. 87–88.
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tu być poetyckim ekwiwalentem dla określenia Gad i jako taki – oznaczać część 
terytoriów odrębną od Manassesa24. W wyniku kolejnych zmian politycznych, 
terytorialnych oraz sposobu organizacji struktur plemiennych grupy ludności 
zamieszkujące terytoria w Transjordanii mogły dopiero potem otrzymać nowe, 
zbiorcze określenie: Manasses25.

1.2. manasses

W świetle ostatniej uwagi warto teraz przyjrzeć się zastosowaniu nazwy 
Manasses26. W kanonicznym układzie – jak wspomnieliśmy na wstępie – chodzi  
o pierworodnego syna Józefa (Rdz 41,50–51; 46,20; Lb 26,28), którego imię tłu-
maczy się słowami „dał mi Bóg zapomnieć o całym moim utrapieniu i o całym 
domu mego ojca” (Rdz 41,51: nšḥ  – „zapomnieć”; tłum. BT)27. W Rdz 48,13–20 
wyraźne wskazuje się tu jednak, że w przyszłości to Efraim będzie „większy/
liczniejszy” niż Manasses. Obaj synowie zaliczani są systematycznie do grupy 
określanej jako „Józef”, „dom Józefa”, „synowie Józefa” (Pwt 33,13–17). 
W Księgach Kronik Manasses nigdy jednak nie jest wprost określany jako „syn 
Józefa”. Wymienia się natomiast dwóch jego własnych synów: Asriel i Makir  
(1 Krn 7,14). Genealogiczne powiązania z potomkami Jakuba po raz pierwszy 
pojawiają się w Księdze Liczb (Lb 1,10; 2,20; 7,54–58; 10,23). Według zawartych 
tam spisów potomstwo Manassesa początkowo liczyło 32 200 osób (Lb 1,34–35). 
W drugim pokoleniu z czasów pustyni liczba ta wzrosła jednak do 52 700 osób  
(Lb 26,34). Manasses zostaje usytuowany po obu stronach Jordanu, mimo że tery-
toria te przypisane zostały potem dla Rubena i Gada (Lb 32,1–5). Mojżesz jed-
nak przydziela Baszan i Gilead synowi Manassesa – Makirowi (część plemienia 
por. Lb 32,33.39–42; 34,14–15; Pwt 3,13–15; 29,7–8; Joz 12,6; 13,7–13.29–31; 
14,7; 18,7; 22,7–9). Związana z Transjordanią część plemion Manassesa zdobywa 
potem wraz z Jozuem Cisjordanię, czyli właściwą ziemię obiecaną (Joz 1,12–18; 

24 Tak T. Buttler, dz. cyt., s. 149.
25 W. Gross, dz. cyt., s. 322, ze wskazaniem na: V. Fritz, Das Debnora – Lied. Ri 5 als Ge-

schichtsquelle, w: tenże, Studien zur Literatur und Geschichte des alten Israel (SBAB 22), Stuttgart 
1997, s. 165–185, zwł. 178–181.

26 Korzystam tu z następującego opracowania tego zagadnienia: L.S. Tiemeyer, Manasseh,  
w: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (eds.), Dictionary of the Old Testament: Historical Books, Dow-
ners Grove–Leicester 2005, s. 674–677; S. Frolov, Manasseh, Manassites, w: K.D. Sakenfeld (ed.), 
The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, t. 3, Nashville 2008, s. 782–785.

27 M. Noth tłumaczył jego imię słowami „der vergessend Machende” (podaję za: S. Beyerle, 
Manasse, w: M. Görg, B. Lang [Hrsg.], Neues Bibel-Lexikon, Zürich–Düsseldorf 1995, s. 702).
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4,12; 22,1–6). Księga Jozuego, jak wspominaliśmy, ten wyjątkowy status teryto-
rialny Manassesa (ziemie po obu stronach Jordanu; por. Joz 17,1–6) tłumaczy tym, 
że Makir – potomek Manassesa – był „wojownikiem” (Joz 17,1). Przywoływana 
wcześniej Księga Liczb decyzję o takim przydziale łączy z Mojżeszem i sytuuje 
po wschodniej stronie Jordanu córki Selofchada (Lb 26,33; 27,1–8; 36,1–12). 
W Księdze Jozuego zwraca uwagę, dość ogólnikowy na tle innych przydziałów, 
opis terytorialnego zasięgu Manassesa. Precyzyjnie określa się jedynie połu-
dniową granicę (Joz 17,8–9: okolice Tappuach, ale bez samej miejscowości, która 
przynależy do Efraima). Tereny po wschodniej stronie Jordanu opisane są z jesz-
cze mniejszą precyzją. Nigdy jednak nie sytuuje się Manassesa poniżej Macha-
naim nad rzeką Jabbok (Joz 13,30) ani nigdy powyżej góry Hermon (Pwt 3,8–14;  
Joz 13,11; 1 Krn 5,23). Zwraca uwagę brak listy konkretnych miast przynależ-
nych do tego plemienia (por. natomiast przynależne im miasta na terenach innych 
plemion: Joz 17,11–13; 1 Krn 7,29). Jednym z „błędów” popełnionych przez 
członków tego plemienia było tolerowanie obecności Kananejczyków, których nie 
zdołali pokonać (Joz 17,14–18; por. rozkaz z Pwt 20,16–17 oraz Joz 13,13). Zmu-
szono ich jedynie do niewolniczej pracy (por. Joz 17,12; Sdz 1,27–28). Członkom 
plemienia Manassesa zarzuca się potem współudział w budowie ołtarza w Trans-
jordanii, co staje się powodem konfliktu z pozostałymi plemionami (Joz 22,10–12). 
Dalej jednak wspomina się Manassesa razem z Efraimem jako zdobywców Betel 
(Sdz 1,22–26), ich walki pod wodzą Gedeona przeciwko Midianitom (Sdz 6,35; 
7,23), wojny pod wodzą Jefte przeciwko Efraimitom (Sdz 12,4), a wreszcie zali-
cza się ich do grona secesjonistów podczas buntu Jeroboama (1 Krl 12,1–20). 
W czasach panowania Jehu tereny na wschód od Jordanu, przynależne m.in. do 
Manassesa, zostały podbite przez Chazaela (2 Krl 10,32–33). Odzyskał je dopiero 
Jeroboam II (2 Krl 14,25).

Kronikarz zalicza ludzi z Manassesa do zwolenników Dawida (1 Krn 12,19–
22.31.37). Wymienia ich (z Gileadu) jako wyznaczonych do przewodzenia 
zajordańskim plemionom (1 Krn 26,32; 27,20–21). Potem mają oni swój udział 
w reformach króla Asy (2 Krn 15,9) i Ezechiasza (2 Krn 30,1.10–11.18; 31,1). 
Ocena jest więc tu z gruntu pozytywna. Zmienia się dopiero, kiedy zarzuca 
się im powielanie zwyczajów pogańskich, czym tłumaczy się karę, jaką była 
deportacja dokonana przez Pulę (Tiglet-Pilezera III) w 732/731 roku przed Chr.  
(1 Krn 5,25–26). Wspomnienie o nich w czasach reform Jozjasza (2 Krn 34,9) oraz 
po wygnaniu (1 Krn 9,3) może mieć na uwadze jedynie mieszkańców pochodzą-
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cych z terenów dawnego Manassesa. Wreszcie w swej wielkiej eschatologicznej 
wizji powrotu prorok Ezechiel (Ez 48,4–5) zapowiada ich powrót z wygnania.

Przegląd tych informacji pozwala na wyciągnięcie kilku ciekawych wnios-
ków. Z danych biblijnych trudno jest ustalić konkretne terytorium zamieszkiwane 
przez Manassesa oraz ludy lub klany, z których składało się to plemię. Nie można 
jednoznacznie stwierdzić także, czy pierwotna tożsamość tego plemienia łączy się 
ze wschodnim, czy też raczej z zachodnim brzegiem Jordanu. Od strony archeo-
logicznej można stwierdzić, że nazwa etniczna (czy terytorialna) Manasses nie 
pojawia się w żadnym ze źródeł pozabiblijnych. Jeśli jednak poszukiwania oprzeć 
na danych zawartych w biblijnych genealogiach poświęconych Manassesowi  
(Lb 26,29–34; Joz 17,1–6; 1 Krn 14–19), to siedem komponentów łączonych tam 
z potomkami Manassesa znajduje się na ostrakonie z Samarii (VIII w. przed Chr.)28. 
Są to: Szemida, Abiezer/Jezer, Chelek, Asrijel, Sychem, Chogla, Noa. Kontekst 
tego tekstu sugeruje, że chodzi tu o nazwy dystryktów, a nie o imiona własne. 
Analiza samych list także pozwala dostrzec w nich silny wpływ uwarunkowań 
politycznych i założeń teologicznych układających je autorów/redaktorów.

Manasses29 pojawia się w tych tekstach lub księgach, w których zakłada się 
utopijną jedność całego Izraela, w skład którego wchodzi 12 plemion (Lb, Joz, 
Krn, Ez 47–48). W tych częściach Biblii, gdzie nie ma takich założeń, całko-
wicie ignoruje się Manassesa. Nie znajdujemy żadnego związku tego plemienia 
z jakimkolwiek ważnym sanktuarium (Gerizim, Ebal), czy politycznym centrum, 
choć na jego terytorium znajdowały się takie miasta, jak Sychem czy Tirza. Nawet 
w przypadku tak ważnych dla opowiadań biblijnych postaci, jak Gedeon i Jefte, 
nie akcentuje się ich związku z Manassesem.

Teksty poświęcone Manassesowi wydają się faworyzować transjordań-
ską część „dziedzictwa” przynależnego temu pokoleniu. W genealogiach  
(Lb 26,29–34; Joz 17,1–6; 1 Krn 7,14–19) widać jednak ślady wyraźnego podziału 
na zachodnią i wschodnią część terytoriów przynależnych do Manassesa i uwaga 
skupia się tu częściej na zachodniej części plemienia (Joz, Lb). Dopiero Kronikarz 
poświęca więcej uwagi potomkom z części wschodniej. Włącza do Manassesa 
m.in. ważne miasta leżące w Cisjordanii (Sychem, Chefer, Tirsa), ale jedno-
cześnie genealogicznie wiąże się je z imieniem Makira, syna Manassesa i ojca 
Gileada. Lista urzędników administracyjnych Salomona (1 Krl 4,7–19) zawiera 

28 ANET3, 321 i zwł. J. Renz, W. Röllig, Handbuch der althebräischeen Epigraphik, t. 1, 
Darmstadt 1995, s. 86–87.

29 Podane poniżej wnioski por. S. Frolov, dz. cyt., s. 784–785.
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także odniesienia do dwóch terytoriów (dystryktów) położonych w Transjordanii. 
Region ten obejmuje także spis dokonany przez Dawida (2 Sm 24,5–7), ale w obu 
przypadkach mowa jest o Gileadzie, a nie o Manassesie. Nawet stosunkowo 
późne chronologicznie listy miast lewickich30, gdy mowa jest w nich o terytoriach 
Manassesa (Joz 21,27; 1 Krn 6,56), wspominają wschodnią część Jordanu, igno-
rują zaś zupełnie jego zachodnie tereny (Joz 21,25; 1 Krn 6,55).

Z drugiej strony, jeśli już mowa jest o Manassesie, to zakłada się jego ścis- 
ły związek z Efraimem, określając oba plemiona oraz ich eponimów mianem 
„Józefa”, „synów Józefa” lub „domem Józefa”. Zachodzi to mimo licznych 
śladów dowodzących pojawianie się ciągle konfliktów (por. Rdz 48,13–20;  
Sdz 8,1–3; 12,1–6; Iz 9,21). Można odnieść zatem wrażenie, że chodzi tu bardziej 
o zmieniające się konfiguracje polityczno-geograficzne (kwestia przynależności 
wschodnich terenów Transjordanii do Efraima/Izraela) niż o realne byt etniczny, 
za jakiego mógłby uchodzić Manasses. Jeśli rzeczywiście jednak istniało jakieś 
plemię nazywane Manassesem, to jego historycznych korzeni szukać należy po 
wschodniej stronie Jordanu.

2. genealogie potomków manassesa

Choć nie możemy mieć w tej kwestii całkowitej pewności31, to wydaje się, 
że określenie „Efraim” można uznać pierwotnie za nazwę konkretnego teryto-
rium, a dopiero potem utożsamiać ją ze społecznością je zamieszkującą lub kon-
kretnym już bytem politycznym. Czy taki proces możliwy jest do odtworzenia 
także w przypadku Manassesa? Odpowiedź wydają się dawać wspominane już 
genealogie. Gilead jako potomek Makira, syna Manassesa, ewidentnie stoso-
wany jest w najstarszych z nich bardziej jako określenie terytorialne niż etniczne  
(por. rodzajnik w Joz 17,1; podobnie też Lb 32,30–40; Pwt 3,15; Joz 13,31; ina-
czej 1 Krn 2,21.23; 7,14), co usiłuje zmienić dopiero autor Lb 26,28–34, czyniąc 
z Manassesa i Efraima (ww. 35–37) protoplastów plemiennych32. Jeśli uwzględ-

30 Na ten temat szczegółowo: H. Samuel, Von Priestern zum Patriarchen. Levi und die Leviten 
im Alten Testament (BZAW 448), Berlin–Boston 2014, s. 322–327.

31 Tak np. H. Samuel, dz. cyt., s. 181.
32 Z tego względu można sądzić, że Lb 26,29aB jest młodszym fragmentem niż Joz 17,1. Por. 

L. Schmidt, Das 4. Buch Mose. Numeri Kapitel 10,11–36,13 (ATD 7,2), Göttingen 2004, s. 160.
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nić samarytańską tradycję tekstu odnośnie do Rdz 49,533 i wskazywane już moż-
liwe etymologiczne związki imienia Makir ze wspomnianym tam rodzajem broni 
(hapax legomenon), to w przypadku tego imienia można doszukiwać się jakichś 
konotacji militarnych związanych z podbojem Transjordanii. Przyjrzyjmy się 
teraz jednak bliżej wspomnianym trzem genealogiom, uwzględniając ich chrono-
logiczną kolejność.

2.1. genealogia z joz 17,1–6 i lb 26,29–34

Kwestia chronologicznego pierwszeństwa jednej z tych dwóch genealo-
gii jest dyskusyjna. Zauważyliśmy już jednak, że Joz 17,1b, gdzie określenie 
„Gilead” ma sens terytorialny, może być starszą wersją niż Lb 26,29, gdzie czyni 
się z Gileada etnicznego protoplastę. Nie mamy jednak pewności, czy cały inte-
resujący nas fragment z Joz 17,1–6 jest dziełem jednego i tego samego autora, 
który wykorzystał jedynie fragmenty starszej tradycji. Opinie w tej materii są 
dość różne. W starszych opracowaniach34 akcentuje się złożony redakcyjnie pro-
ces powstania tego fragmentu i w Joz 17,1*.2*.7–10* dostrzega się pierwotną, 
deuteronomistyczną warstwę redakcyjną. W nieco młodszych35 cały fragment 
z Joz 15,20–17,10 ocenia się jako kapłański suplement (tzw. PS) w ramach dzieła 
deuteronomistycznego. W praktyce – jak konkluduje Daniel L. Hawk36 – nie ma 
jednej przekonującej teorii na temat tego, jak powstała Księga Jozuego, i zgoda 
panuje jedynie co do tego, że m.in. Joz 13–21 zawiera dane zaczerpnięte z jakichś 
starszych źródeł, a proces powstawania tego dzieła nie mógł zacząć się wcześniej 
niż w końcowym okresie monarchii w Judzie.

Spójrzmy teraz paralelnie na dwie najbliższe sobie genealogie z Joz 17,1–6 
oraz Lb 26,29–34.

33 Wspominał o niej w niedostępnych dla mnie artykułach Moshe Florentin w „Lešōnēnu” 63 
(2000/2001), s. 189–202 oraz Yitzhak Avishur w „Lešōnēnu” 66 (2003/2004), s. 389–393. Korzystam 
tu z omówienia zawartego w: H. Samuel, dz. cyt., s. 181. Sens Rdz 49,5 mógłby po korekcie uwzględ-
niającej wersję samarytańską brzmieć następująco: „every one who stole their homelands”.

34 A.G. Auld, Joshua, Mose and the Land. Tetrateuch – Pentateuch – Hexateuch in a Genera-
tion since 1938, Edinburgh 1980, s. 66–67 (z odwołaniem do swojej pracy doktorskiej z 1976 r.).

35 E. Cortese, Josua 13–21. Ein priesterschriftlicher Abschnitt im deuteronomistischen Ge-
schichtswerk (OBO 94), Fribourg–Göttingen 1990, s. 116.

36 Joshua, Book of, w: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (eds.), Dictionary of the Old Testa-
ment: Historical Books, Downers Grove–Leicester 2005, s. 569.
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Joz 17 1 Potem był dział dla plemienia Manassesa, ponieważ był on pierwo-
rodnym Józefa; dla Makira pierworodnego Manassesa, ojca Gileada, ponieważ 
był on wojownikiem, a był dla niego Gilead i Baszan. 2 Dla pozostałych zaś 
synów Manassesa, według ich rodów; dla Abiezera, synowie Cheleka, synowie 
Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera, synowie Szemida, ci są męski-
mi potomkami Manassesa, syna Józefa, według ich rodów. 3 Selofchad, syn 
Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie miał synów, a tylko 
córki, które nazywały się: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 4 One wystąpiły 
przed Eleazarem kapłanem i przed Jozuem, synem Nuna oraz przed książętami 
mówiąc: „Jhwh rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam dziedzictwo pośród 
naszych braci”. Dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami Jhwh, wśród 
braci ich ojca. 5 Miał przeto Manasses dziesięć działów, oprócz ziemi Gilead 
i Baszan, leżącej po drugiej stronie Jordanu. 6 Ponieważ córki Manassesa otrzy-
mały dziedzictwo pośród innych potomków, ziemia Gilead przypadła innym 
potomkom Manassesa.

Lb 26 29 Synami Manassesa byli: Makir, od którego wywodzi się ród Makiry- 
tów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada wywodzi się ród Gileadytów. 30 Syna-
mi Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi 
ród Chelekitów; 31 Potem Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; Sychem, 
od którego pochodzi ród Sychemitów; 32 potem Szemida, od którego pochodzi 
ród Szemidów; Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów; 33 Selofchad, syn 
Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada było na imię: 
Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 34 To są rody Manassesa: według tego, jak 
zostali spisani – 52 700.

Pierwsza z tych list wyraźnie służy rozstrzygnięciom terytorialnym. Druga 
teoretycznie także, gdyż spis drugiego pokolenia z czasów pustyni również zasad-
niczo robiony jest ze względu na zbliżający się podbój i późniejszy podział ziemi 
(Lb 26,2.63–64). Akcent w wersji z Lb 26 położony jest jednak na genealogię 
rodów łączonych z Manassesem. Niemniej prawdziwym ich protoplastą wydaje 
się tu Gilead, rozumiany już wyraźnie jako osoba, a nie nazwa terytorium.

Interesująca nas najpierw genealogia z Księgi Jozuego stanowi część objętej 
inkluzją tradycji o potomkach Józefa (16,1–4: Józef; 16,5–10: Efraim; 17,1–13: 
Manasses; 17,14–18: Józef). Kontekst wersji z Lb 26 wskazuje na nieco inny 
układ. W Rdz 48 pierwszeństwo Efraima przed Manassesem uzasadnione zostało 
decyzją Jakuba. Z tego względu w Lb 1, podobnie jak w Joz 16,5–10/17,1–13, 
Efraim poprzedza Manassesa. W Lb 26 zasada ta jednak nie obowiązuje (decy-
dują liczby? Por. jednak Rdz 48,19) i w konsekwencji to Manasses, a nie Efraim 
(Lb 28,29–34/35–37) jest wymieniony na pierwszym miejscu. Autor tej wersji 
ma na uwadze etiologiczne uzasadnienie prawa do posiadania dziedzictwa przez 
potomków Manassesa po zachodniej stronie Jordanu. Wschodnią częścią jego 



37Manasses – MaKir – Gilead:...

dziedzictwa zajmie się szerzej dopiero w opowiadaniu o militarnym podboju 
Transjordanii w Lb 32, gdzie wspomni się dodatkowo jeszcze dwóch braci Makira 
– Jaira i Nobacha (por. Lb 32,39–42)37.

Już na pierwszy rzut oka, jak zwróciliśmy na to uwagę wcześniej, widać, że 
Joz 17,1–2 ma dość niezgrabną konstrukcję syntaktyczną38. Można zatem sądzić, 
że autor/redaktor wykorzystał tu jakąś starszą tradycję, włączając do niej swój 
komentarz. W istocie obok znanej z innych tekstów konstrukcji: Makir, pierwo-
rodny Manassesa i ojciec Gileada (w. 1a)39, nazwa „Gilead” pojawia się tu zaraz 
potem obok Baszanu wyraźnie w roli nazwy terytorialnej (w. 1b; por. obecność 
rodzajnika). Makira zaś określa się tu wyjątkowo mianem „wojownika”. Jeśli par-
tykułę kî rozumieć w jej podstawowym znaczeniu, a więc w sensie ponieważ, to 
właśnie ten status Makira decyduje tu o przeznaczeniu owych dwóch zajordańskich 
terytoriów właśnie jemu. W konsekwencji sugeruje to, że zdobycie i utrzymanie 
potem tych terytoriów wiązać się musiało z gotowością do walki (por. Sdz 5,14; 
Lb 32,41–42). Wiersz 2 wspomina z kolei o innych synach Manassesa (Abiezer, 
Chelek, Asrijel, Sychem, Chefer, Szemida). Zwrot „synowie Manassesa” nieko-
niecznie należy rozumieć tu w dosłownym sensie „synowie”. Może on mieć także 
sens „członkowie plemienia Manassesa”40. LXX podaje imię Chefera na ostatnim 
miejscu (por. też Lb 26,32 MT/LXX), ale wydaje się tu chodzić wyłącznie o póź-
niejsze uzgodnienie tradycji (niem. Ausgleichung). W kontekście synowie Makira 
reprezentują wyraźnie terytoria w Transjordanii, a inni synowie z w. 2 ziemie 
położone w Cisjordanii. Przekonanie to uzasadnia także w. 5 i wspominany już 
ostrakon z Samarii (Sam [8] 1.1–102; VIII w. przed Chr.)41. Historycznie nie ist-
niały więc raczej jednostki ani klany posiadające niektóre wymienione tu imiona/
nazwy. Jasne jest to nie tylko w odniesieniu do dyskutowanego już określenia 
Gilead. Również Chefer pojawia się w Biblii jako nazwa regionu (1 Krl 4,10), 
podobnie Sychem (Rdz 34; por. jednak 33,19) i Tirsa. Ta ostatnia przez pewien 
czas była nawet stolicą Izraela (1 Krl 15–16). Wszystkie wymienione tu nazwy 

37 B.A. Levine, Numbers 21–36 (AB 4A), New York 2000, s. 320.
38 Por. R.D. Nelson, Joshua (OTL), Louisville 1997, s. 201.
39 Część badaczy partykułę kî w tej części zdania rozumie nie w sensie przyczynowym (po-

nieważ), lecz jako łącznik i. Różnie też tłumaczy się słowo „pierworodny”. Zdaniem wielu nie chodzi 
o sens jednostkowy, ale plemienny, stąd odnosi się to określenie do wspaniałości terenów należących 
do Manassesa (tak: S. Ahituv cytowany w: H.N. Rösel, dz. cyt., s. 277).

40 Uzasadnienie por. H.N. Rösel, dz. cyt., s. 278.
41 Oprócz uwag i literatury podanych w: J. Renz, W. Röllig, dz. cyt., s. 86–87; por. także  

H.M. Niemann, A New Look at the Samaria Ostraca: The King – Clan Relationship, „Tel Aviv” 35 
(2008), s. 249–266.
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– podążając za informacjami z ostrakonu z Samarii – można sytuować w central-
nym, górskim pasie Kanaanu (Chelek leży na północ od Sychem; wspomniana 
potem [w. 4] Chogla jeszcze bardziej na północ; Szemida na północny zachód 
od Sychem). Inną lokalizację ma jedynie Chefer (Joz 12,17; 1 Krl 4,1: dystrykt 
w okolicach Socho), które być może należy sytuować na zachód od Szaron42. 
Niewykluczone, że ta odrębna lokalizacja tłumaczy także jego odmienny status 
genealogiczny. Końcowy akcent położony jest ostatecznie na męskich potomków  
(w. 2Bb: hazzekārîm), czym nadaje się tej genealogii bardziej indywidualny aspekt. 
Przeplatanie się indywidualnych, klanowych i geograficznych aspektów nie jest 
jednak niczym zaskakującym w biblijnych genealogiach.

Kolejna część analizowanego tu fragmentu Joz 17 dotyczy tradycji o cór-
kach Selofchada (ww. 3–4.6). Jest on jednym z „synów Manassesa”, związanym 
z Chefer. Podobnie jak we wcześniejszych wierszach, także i obecnie podstawę 
genealogii stanowi geografia (por. Joz 12,17: Chefer nazwa geograficzna;  
Joz 12,24: Tirsa jako nazwa geograficzna; Chogla i Noa pojawiają się na ostra-
konie z Samarii). Sama tradycja o córkach Selofchada związana jest z Lb 27; 36, 
gdzie ich prawo do dziedziczenia sytuuje się już w czasach Mojżesza (Lb 27,2). 
Obecna wersja w Joz 17,4 wydaje się odnosić przede wszystkim do Lb 27,1–11. 
Trudno być jednak pewnym, czy jej rozbudowane wersje powstały na bazie krót-
kiej informacji z Joz 17,4, czy też raczej krótka aluzja z Joz 17,4 nawiązuje do obu 
lub jednej tylko z rozbudowanych wersji. Wersja masorecka w Jozuem odzwier-
ciedla bowiem nieco inną tradycję na temat relacji Chefer – Manasses. Ogólnie 
rzecz biorąc, zwykle jednak motyw córek dziedziczących uznaje się za element 
charakterystyczny dla szkoły kapłańskiej (P)43. Wyjaśnienie związku pomiędzy 
tradycją z Księgi Liczb i obecną informacją jest istotne także dla chronologicznej 
klasyfikacji Lb 26,30aA. Samo „urodzenie” Gileada przez Makira nie uzasadnia 
jeszcze tego, czemu zachodnia gałąź braci Makira zaliczona jest tylko do jego 
wnuków.

W LXX Selofchad jest tylko synem Chefera. W tekście masoreckim pojawia 
się dłuższa wersja (+ syn Gileada; por. Lb 27,1, inaczej natomiast w Lb 26,33). 
Wyjaśnienie tej rozbieżności wydaje się znajdować w Lb 26,29–34. Tam Makir nie 
jest jeszcze „pierworodnym” Manassesa, lecz jedynie ojcem Gileada (Lb 26,29). 

42 Por. też: Joz 19,13; 2 Krl 14,25: „Gad Hachefer”.
43 Tak H.N. Rösel (dz. cyt., s. 279), który zastanawia się: dlaczego autor Joz 17,4 wraca po-

nownie do tego tematu, skoro decyzja została podjęta już przez Mojżesza. Rozważając różne warianty, 
konkluduje ostatecznie, że autor obecnej informacji chce zaznaczyć szeroką skalę przynależności do 
Manassesa, a ma do dyspozycji niewielką liczbę tradycji.
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Potem wymienia się imiona: Jezer, Chelek, Asrijel, Sychem, Szemida i Chefer 
jako potomków Gileada (Lb 26,30–32). Nie są więc oni tam braćmi, ale wnukami 
Makira. Imię Jezer to zapewne wariant dla imienia Abiezer. Zwraca uwagę również 
przesunięcie Chefera z przedostatniej na ostatnią pozycję na liście. Nie sugeruje 
się też w wersji z Lb 26,29–34 jakichś różnic geograficznych, jak ma to miejsce 
w wersji z Księgi Jozuego. Tłumaczenie Joz 17,3 LXX wydaje się odzwierciedlać 
wcześniejszą wersję tekstu, a Joz 17,3 MT dopasowuje (za Lb 26) tekst do potrzeb 
aktualnego kontekstu, w którym dominują zainteresowania genealogiczno-geo-
graficzne. Zdaniem części badaczy wersja LXX odzwierciedla przedwygnaniową 
tradycję (tzw. Dtr1), wersja z TM zaś jest młodszą, (po-)wygnaniową korektą  
(tzw. Dtr2), w której odbicie znajduje niepokój z czasów zagrożenia bytu naro-
dowego44. Taka kolejność zdarzeń jest możliwa, gdyż widać wyraźnie, że myśl 
o „urodzeniu” Gileada przez Makira (Lb 26,29aB) to rodzaj interpretacji, która 
obca była jeszcze wersji z Joz 17,1b45. Starsza forma listy potomków Manas-
sesa domaga się więc części informacji z Joz 17,1–246. Pierwszym krokiem w jej 
tworzeniu było „ojcostwo” Makira względem Gileada, co umożliwiło powstanie 
genealogicznych zależności obecnych w Lb 26. Wielu badaczy sądzi więc, że  
Lb 26,29aB.30aA stanowią późniejsze dodatki, mające na uwadze informacje 
z Joz 17,1–2*47. Nie brakuje jednak także opinii uznającej Gilead/Gileadytów za 
część pierwotnej tradycji na liście z Lb 26,29–3448.

Powróćmy teraz do córek Selofchada. Ich imiona mogą wiele wyjaśnić  
(w. 4: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa)49. Wszystkie one mają końcówki 
żeńskie i tworzą kontrast dla męskich imion z poprzedniego wiersza. Takie żeń-

44 R.G. Boling, G.E. Wright, Josua (AB 6), New York 1982, s. 411: „focus attention upon 
the tight genealogical linkage that was an increasing preoccupation toward the end of national exis-
tence”.

45 M. Noth, Das vierte Buch Mose: Numeri (ATD 7), Göttingen 1966, s. 179–180; L. Schmidt, 
dz. cyt., s. 160–161. Na temat sposobu powstawania genealogii tego rodzaju por. Th. Hieke, Die 
Genealogien der Genesis (HBS 39), Freiburg i. Br. 2003, s. 18–19, 298–322. Analiza przedstawio-
na w tej monografii wymaga jednak uzupełnienia o podejście diachroniczne, co słusznie zauważa  
H. Samuel (dz. cyt., s. 183).

46 M. Noth, dz. cyt., s. 180.
47 Tamże; inaczej: R. Achenbach, Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte 

des Numeribuches in Kontext von Hexateuch und Pentateuch (BZAR 3), Wiesbaden 2003, s. 455–456. 
Por. dyskusję wokół tej opinii M. Notha w: J.D. Macchi, dz. cyt., s. 263–264; H. Seebass, Numeri 
22,2–36,13 (BK IV.3), Neukirchen-Vluyn 2007, s. 166–167.

48 Tak H. Seebass (dz. cyt., s. 167), który zgadza się z wtórnym charakterem wspominanych 
wierszy w obecnym miejscu, ale Gileadytów uznaje za fragment oryginalnej tradycji.

49 R.D. Nelson (dz. cyt., s. 202) komentuje to w następujący sposób: „This gender-based 
genealogical systemization of clan relationships was apparently based on a linguistic foundation”.
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skie formy określeń stosowanych jako nazwy klanów lub miejsc nie są niczym 
nowym w Biblii (por. Tirchana w 1 Krn 2,48; Sobeba w 1 Krn 4,8; Efrata  
w Rdz 35,16). Część z tych żeńskich imion (Chogla i Noa) to ewidentnie topo-
nimy, gdyż znajdujemy je na wspominanym już ostrakonie z Samarii. Podobnie 
jest z Tirsą (Joz 12,24; 1 Krn 15,21.33; Pnp 6,4), niewspomnianą jednak na tym 
ostrakonie. Wszystkie te miejsca leżały na północny wschód od Samarii50. Jedynie 
Milka (etymologicznie imię to ma sens: królowa) wydaje się w tym gronie imie-
niem własnym (por. Rdz 11,29; 22,20–23; 24,15.24.47). Zawarty w tym imieniu 
komponent mlk w językach zachodnio-semickich często pojawia się w imionach 
królewskich lub boskich. Polityczna relacja pięciu „żeńskich” klanów i sześciu 
„męskich” klanów zostaje tu osiągnięta poprzez imię wspominanego Chefera. Ich 
udział w „męskim” systemie dziedziczenia etiologicznie wspiera się odwołaniem 
do decyzji Mojżesza (Joz 17,4b). Lb 27,1–11; 36,1–12 pomyślane były jednak 
pierwotnie przede wszystkim jako przepisy mające ustalić stałe prawo lub zwy-
czaj obowiązujący w późniejszym Izraelu i dający możliwość dziedziczenia przez 
kobiety51. W obecnym kontekście Księgi Jozuego zasada ta zostaje wykorzystana 
do uzasadnienia stanu posiadania ziemi oraz potwierdzenia tradycyjnej struktury 
klanowej52.

Geograficzne zainteresowania powracają także w kolejnych wierszach  
(Joz 17,5–6). Zwrot ḥablê menaššeh – „przydział/dystrykty Manassesa”, skoncen-
trowany jest na dziesięciu regionach, ale liczba ta nie obejmuje Chefera, zastą-
pionego przez córki Selofchada. Według 1 Krl 4,10 istniał jednak taki odrębny 
dystrykt i nie należy go identyfikować z pięcioma „żeńskimi” działami, które tu 
(ww. 4b–6a) podporządkowane są wyraźnie „męskim” dystryktom. Określenie 
„pośród swych braci” ponownie nie może być brane dosłownie, bo według trady-
cji biblijnej, inspirującej obecną wypowiedź, córki te nie mają rodzonych braci. 
Zresztą w. 6 wydaje się całkowicie ignorować zainteresowania genealogiczne. 
Kobiety z Manassesa dzielą tu już całkowicie owoce obietnicy z w. 4 z mężczy-
znami z tego plemienia53.

50 Por. J. Renz, W. Röllig, dz. cyt., s. 87.
51 Por. M. Weinfeld, The Case of the Daughters of Zelophehad, „Vetus Testamentum”  

16 (1966), s. 518–522.
52 R.D. Nelson, dz. cyt., s. 202.
53 H.N. Rösel, dz. cyt., s. 279.
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2.2. genealogia z 1 Krn 7,14–19

Księga Kronik wprowadza kilka ciekawych innowacji do omówionych już 
genealogii. Zdaniem niektórych egzegetów wersja kronikarska jest rodzajem 
„wariacji” na temat Lb 26,29–3454. W kontekście układ strukturalny całego tekstu 
ma, typową dla Kronikarza, formę chiazmu55 (ww. 14–19: potomkowie Manassesa; 
ww. 20–27: potomkowie Efraima; w. 28: miasta Efraima; w. 29: miasta Manas-
sesa). Kronikarz wyraźnie łączy więc obie grupy ze sobą. O wiele ciekawsze jest 
jednak źródło, z którego korzysta w prezentacji swojej genealogii Manassesa. Już 
na pierwszy rzut oka, mając wiedzę o poprzednich genealogiach, doszukać się 
tu można nie tylko wyraźnych korekt, ale i niewytłumaczalnych trudności. Co 
robią na liście Kronikarza Chuppim i Szuppim, znani z genealogii Beniamina 
(1 Krn 7,12.15a), i w jakim sensie Makir wziął dla nich żony? Kim jest „pierw-
szy” syn, skoro Selofchad jest „drugim” (w. 15b)? Czemu Maaka raz jest siostrą 
Makira (w. 15a), a zaraz potem jego żoną (w. 16)? Nie ma ponadto pewności, 
do kogo w pierwszym przypadku odnosi się sufiks zaimkowy „jego siostra”. Jak 
potem zidentyfikować synów Gileada (w. 17)? Wreszcie, kim jest Szemida, któ-
rego potomków wylicza się na końcu genealogii, i kto jest jego ojcem (w. 19)?56 
Spójrzmy najpierw na tekst:

714 Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Ara-
mejka. Urodziła [też] Makira, ojca Gileada. 15 Makir wziął żony dla Chuppima 
i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, ale 
Selofchad miał tylko córki. 16 Maaka, żona Makira, urodziła mu syna i dała mu 
na imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam 
i rekem. 17 Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna 
Manassesa. 18 Jego siostra Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Mach- 
lę. 19 Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likebi i Aniam.

Zauważyliśmy już, że starożytne genealogie traktują granice pomiędzy imio-
nami osobowymi, nazwami etnicznymi i topograficznymi dość swobodnie. Same 
układy genealogiczne mogą też sugerować aktualne dla ich autorów uwarunkowa-
nia społeczne, etniczne i historyczno-geograficzne, które wynikają z powiązanych 

54 Th. Willi, 1 Chronik 1–10 (BK XXIV/1), Neukirchen-Vluyn 2009, s. 254.
55 Por. G.N. Knoppers, 1 Chronicles 1–9 (AB 12), New York 2004, s. 461, ze wskazaniem 

na: I. Kalimi, Zur Geschichtschreibung des Chronisten (BZAW 226), Berlin 1995.
56 To tylko część z trudności sygnalizowanych przez badaczy przy interpretacji tego tekstu. 

Por. R. Braun, 1 Chronicles (WBC 14), Waco 1986, s. 110; Th. Willi, dz. cyt., s. 255.
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w nich imion własnych, nazw ludów lub miejsc57. Na interesującej nas teraz liście 
pierwsze zaskoczenie stanowi Asriel (w. 14a). Według Lb 26,30–31 jest on synem 
Gileada. Według Joz 17,1–2 – ojcem Gileada jest natomiast Makir, Asiel zaś 
pojawia się w gronie dalszych potomków Manassesa. Jego obecne usytuowanie 
sugeruje teraz, że jest on pierworodnym synem Manassesa. Co więcej, tym razem 
imię to związane jest ze wschodnim brzegiem Jordanu, w Lb 26,31 zaś, jako syn 
Gileada, wyraźnie sytuowany jest już na zachodnim brzegu rzeki. Część badaczy 
dostrzega tu jednak potrzebę korekty tekstu i rozumie ’śrk’l jako zbitkę powstałą 
z połączenia ’šr jldh – „których urodziła” (dyptografia!). Podejrzenia o taki błąd 
pojawiły się już w 1854 roku58, jednak większość współczesnych komentatorów 
nie podziela tej sugestii59.

Makir (w. 14b) oraz Hammoleket, siostra Asriela i Makira (w. 18) – to kolejne 
dzieci Manassesa. Kronikarz rozpoczyna zatem rozgałęzienia genealogiczne 
Manassesa inaczej niż w przypadku pozostałych plemion, nie od pierwszego, lecz 
od trzeciego pokolenia, a potem kończy je nie na trzecim, ale na piątym pokole-
niu. Takie „wyróżnienie” jest prawdopodobnie efektem umieszczenia w ewident-
nie starszej genealogii Manassesa znanego nam już zwrotu „Gilead, syn Makira”. 
Oryginalna genealogia mogła więc zaliczać Asriela, Cheleka et consortes do 
grona bezpośrednich potomków Manassesa60. Spora część imion wymienionych 
w dalszej części znana jest już z poprzednich dwóch genealogii. Inne jest jednak 
ich przyporządkowanie. Niektóre imiona mają też nieco zmienioną formę. Linia 
Machir – Gilead kontynuowana jest tu przez imiona Peresz i Szeresz (w. 16). 
Matką obu synów jest żona Makira – Maaka. Niejasne jest tu jednak pochodzenie 
znanego nam Selofchada (w. 15b). Problem stanowi najpierw punkt odniesienia 
dla informacji o „drugim synu”. Kim był pierwszy? Możliwe, że został pomi-
nięty, ponieważ nie był potrzebny Kronikarzowi w realizacji jego założeń kon-
cepcyjnych. Być może jednak z jakichś nieznanych nam względów Kronikarz 
pominął lub „zgubił” imię jego ojca Chefera61. Wtedy można zakładać, że wraz 
z nim zniknęło także imię „pierwszego” syna, znajdujące się w wykorzystywa-
nym przez Kronikarza Vorlage obecnej genealogii. O córkach Selofchada także 

57 G.N. Knoppers, dz. cyt., s. 461–462.
58 Jej autorem był E. Berthean. Opowiadali się za nią m.in. W. Rudolph, Chronikbücher  

(HAT 21), Tübingen 1955, 68; R. Braun, dz. cyt., s. 110. Możliwość odwrotnego kierunku zdarzeń 
widzi natomiast S. Japhet (dz. cyt., s. 189).

59 Th. Willi (dz. cyt., s. 254) nawet zdecydowanie ją odrzuca.
60 Tak: S. Japhet, dz. cyt., s. 189.
61 Tak: tamże, s. 190.



43Manasses – MaKir – Gilead:...

wspomina się tu jedynie ogólnie, bez podawania imion. Kronikarska tendencja do 
skracania wydaje się więc właściwym kierunkiem w poszukiwaniu przyczyn tej 
niejasności. Z drugiej strony jednak ten sam Kronikarz umieszcza w genealogii 
Manassesa szereg elementów zbędnych z punktu widzenia wspomnianej kon-
cepcji (por. ww. 15a.19). Niektóre imiona łączone w poprzednich genealogiach 
z córkami Selofchada pojawiają się ponadto potem w innej konfiguracji. Machla 
w 1 Krn 7,18 jest dzieckiem Hammoleket. Niejasne jest tam jednak to, czy chodzi 
o syna, czy o córkę62. Być może także Aniam stanowi wariant dla imienia Noa  
(w. 19bB)63. Nierozwiązany dotąd problem stanowi natomiast wtrącenie: „Makir 
wziął żony dla Chuppima i Szuppima” (w. 15a). Oba imiona są obecne nieco 
wcześniej, w genealogii Beniamina (1 Krn 7,12). Badacze zwykle oddają pojawia-
jącą się tu prepozycję le w sensie „dla” (tak BT; BP; BŚP) lub próbują tłumaczyć 
ją jako zwrot „(pochodzące) z”. Ani te tłumaczenia, ani inne zabiegi interpreta-
cyjne64 nie dały jednak jak dotąd zadowalającego wyjaśnienia dla obecności tej 
wzmianki w obecnym miejscu. Próby skorygowania tekstu, które zaproponował 
Roddy Braun65 czy Thomas Willi66, choć logiczne, także nie mają dostatecznego 
uzasadnienia w krytyce tekstu. Ten ostatni proponuje np., aby w pierwszym odnie-
sienie do Maaki – „jego siostra”, skorygować zaimek na liczbę mnogą (’ ăḥōtām; 
tak LXXL i Targum). Wówczas Maaka byłaby siostrą obu wspomnianych wcześ-
niej postaci, a w drugim wypadku chodziłoby o inną Maakę – żonę Makira.

Zwrot „synowie Manassesa” można by tu rozumieć w sensie „potomkowie”, 
gdyby nie wspomnienie o drugorzędnej żonie Manassesa, określonej jako Ara-
mejka. Według Rdz 46,20 LXX była to bezimienna syryjska konkubina, która 
urodziła mu Makira, a ten był ojcem Gileada. Wersja masorecka Rdz 46,20 igno-
ruje tę tradycję. Niewątpliwie jednak stanowi ona teraz źródło informacji dla 
Kronikarza (por. też Rdz 50,23). Wraz z tym przyporządkowaniem uwydatnia się 
tendencja Kronikarza do zaznaczenia silnych aramejskich konotacji genealogii 
Manassesa. Asriel, Makir i jego potomek Gilead, znani z poprzednich genealogii, 
identyfikowani są teraz jako potomkowie Manassesa i Aramejki. Również żonę 

62 G.N. Knoppers (dz. cyt., s. 463) sądzi, że żeńska interpretacja tego imienia jest bardziej 
prawdopodobna, i wskazuje na: S.C. Layton, Archaic Features of Canaanite Personal Names  
(HSM 47), Atlanta 1990, s. 216.

63 Tak: S. Japhet, dz. cyt., s. 192. G.N. Knoppers (dz. cyt., s. 463) sądzi jednak, że takie 
utożsamienia (n’h Lb 26,33; Joz 17,3; ’nj‘m 1 Krn 7,19b) są filologicznie niepewne.

64 Por. P.B. Dirksen, 1 Chronicles (HCOT), Leuven–Dudley 2005, s. 124.
65 R. Braun, dz. cyt., s. 110.
66 Th. Willi, dz. cyt., s. 256.
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Makira, Maakę, matkę Gileada, można uznać za Aramejkę. Sugeruje to wspomnie-
nie o podbitym na wschód od Jordanu (Jair) królestwie Maakatytów (Pwt 3,14; 
Joz 12,5). Takie imię nosiła potem również jedna z żon Dawida (2 Sm 3,3) i jedno 
z dzieci Nachora (Rdz 22,24). Podobne aramejskie konotacje może mieć też imię 
Hammoleket (sens rdzenia hmlk to „królowa”; por. imię Milka w poprzednich 
genealogiach i Rdz 11,29; 22,20: córka Nachora). Kronikarz stosuje tu prawdo-
podobnie swój własny kod etniczny i geograficzny67. W tym miejscu łączy ze 
sobą dominującą linię „męską” (Izraelici) i podporządkowaną jej linię „żeń-
ską” (Aramejczycy). W ten sposób jeszcze silniej podkreśla fakt, że potomstwo 
Manassesa, w tym zwłaszcza potomkowie Makira i Gileada, ma silne, wręcz 
przeważające od samego początku, aramejskie korzenie (por. 1 Krn 7,14.16.18). 
Całość tak ułożonej genealogii sugeruje kronikarski sposób spojrzenia na relacje 
historyczno-geograficzne po wschodniej stronie Jordanu. Potomkowie Manassesa 
z północno-wschodniej strony Transjordanii zamieszkiwali pogranicze z króle-
stwami aramejskimi, gdzie precyzyjne rozgraniczenia etniczne czy polityczne nie 
zawsz były jasne68. Patrząc na takie powiązania z perspektywy Księgi Rodzaju, 
łatwo zauważyć rozbieżność tradycji. Makir i Gilead według Rdz 50,23 powinni 
bowiem urodzić się w Egipcie jeszcze za życia Józefa.

Dalsze potomstwo tej gałęzi potomków Manassesa (1 Krn 7,16) jest dotąd 
nieznane. Bedan (1 Krn 7,17) wspomniany jest jeszcze w 1 Sm 12,11. Liczbę 
mnogą w TM: „synowie Ulama…” można wyjaśnić zastosowaniem standardo- 
wej formuły (por. 1 Krn 1,41; 2,8.31[2x]; 3,22; 5,4). Egzegeci zauważają, że  
w 1 Sm 12,11 imię Bedan pojawia się pomiędzy dwoma imionami sędziów zwią-
zanymi z Manassesem (Jerubbaal, tj. Gedeon i Jefte; por. Sdz 6,11; 11,1). Być 
może z tego powodu znajduje się ono także teraz w kronikarskiej wersji genea-
logii Manassesa (por. jeszcze 1 Krn 8,39–40; Joz 18,27)69. Imiona Ulam i Rekem 
(1 Krn 7,16) nie mają potwierdzonego związku z linią Makir – Gilead poza oma-
wianą tu genealogią. Ostatnia część wypowiedzi (w. 17b) jest zupełnie niepo-
wiązana z tym, co czytamy wcześniej70. Niemniej dzięki takiemu obramowaniu  

67 Judę łączy Kronikarz z Kananejczykami i sytuuje go w górach Judzkich, synów Józefa, 
Efraima, umieszcza w centralnym pasie Kanaanu, w Górach Efraima, a Manassesa łączy z Aramej-
czykami i sytuuje w Gileadzie. Por. S. Japhet, dz. cyt., s. 192.

68 Por. tamże, s. 191–192.
69 Tak S. Japhet, dz. cyt., s. 192; G.N. Knoppers, dz. cyt., s. 463.
70 P.B. Dirksen, dz. cyt., s. 124.
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(por. ww. 14a. 17b) akcentuje się to, że wschodnia linia potomków Manassesa 
stanowi główną oś tej genealogii (por. też 1 Krn 5,23–24)71.

Kim jest Hammoleket? Należy ją uznać za siostrę Makira (tak TM; S. Jap-
het), czy też przy propozycji korekty, którą sugerował Thomas Willi72, powin- 
niśmy zaliczyć ją do trzeciego pokolenia i postawić w jednej linii z Gileadem, 
a nie z Makirem? Potomstwo Hammoleket zawiera w każdym razie liczne nowe 
imiona (ww. 18–19). Abiezer związany jest z zachodnim brzegiem Jordanu (por.  
Joz 12,2–3; Sdz 6,11). Także pozostałe imiona, przynajmniej te znane z Lb 26,28–34, 
powiązane są z Cisjordanią. Część tych imion, np. wspomniany Abiezer, może 
oznaczać zarówno klan, jak i określony region73. We wcześniejszych wariantach 
genealogii były one jednak powiązane z linią Makir – Gilead, teraz zaś Kronikarz 
łączy je z imieniem „jego siostry Hammoleket”. Ten zabieg pozwala mu jeszcze 
bardziej wyakcentować powiązanie Makira i jego syna Gileada ze wschodnim 
brzegiem Jordanu. Według Joz 17,2 synowie Abiezera to jeden z klanów Manas-
sesa (por. Joz 6,34; 8,2). Wspominana już Machla jest jedną z córek Selofchada 
(Lb 26,33; 27,1; 36,11; Joz 17,3). Szemida jest w obecnym kontekście zupełnie 
niepowiązany genealogicznie z resztą potomków Manassesa. Jednak wraz z Syche-
mem, jego synem, zaliczany jest do praprawnuków Manassesa w Lb 26,31–32, 
a w Joz 17,2 do jego synów (podobnie jak wspomniani wcześniej Asriel i Chefer). 
W obu ostatnich wariantach wszyscy oni są braćmi. W obecnym kontekście – jak 
wspomnieliśmy – w. 19 nie ma jednak żadnych powiązań. Tekst byłby płynniej-
szy, gdyby Szemida pojawił się już na początku w. 1874. O jego synach wiemy jak 
dotąd niewiele. Jedynie Szekem może tu być kojarzony z Sychem (Cisjordania).

Wersja Kronikarza prezentuje zatem inny od poprzednich sposób organizacji 
genealogii Manassesa. Stanowi swego rodzaju polemiczną dyskusję z tradycjami 
zawartymi w Pięcioksięgu oraz Księdze Jozuego. Widać to nade wszystko także 
w odmiennym zorientowaniu geograficznym. W Joz 17,2–3 większość potomków 
Makira (i Gileada) mieszkała na zachodnim brzegu Jordanu. Razem z córkami 
Selofchada potomkowie ci reprezentowali w zasadzie całość plemienia Manas-
sesa w spisie z Lb 26,29–31. Nawet jeśli w Joz 17,1 odnotowuje się, że Gilead 
i Baszan także należą do Manassesa, to nie specyfikuje się tam imiennie żadnych 
klanów. Dopiero Kronikarz przewidział w swej wersji genealogii miejsce na szer-

71 Tak słusznie odczytuje obecność tej informacji G.N. Knoppers (dz. cyt., s. 462).
72 Th. Willi, dz. cyt., s. 255.
73 G.N. Knoppers, dz. cyt., s. 463.
74 S. Japhet, dz. cyt., s. 189.
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sze, choć tylko symboliczne, odniesienie się do członków plemienia Manassesa 
osiadłych w Transjordanii. W linii żeńskiej łączy tę część Manassesa z Aramej-
czykami. Z perspektywy 1 Krn 5,23–2675 można sądzić, że traktuje zamieszku-
jącą Transjordanię część Manassesa, wraz z Rubenem i Gadem, jako tę część 
potomków Jakuba – Izraela, która została „ukarana” przez Boga za odstępstwa. 
Narzędziem kary był Pula, czyli Tiglat-Pilezer. Historycznie działo się to w latach 
733–732 przed Chr.

3. dane historyczne a problem potomków manassea

Trudno byłoby zinterpretować wydobyte z analizy tekstów biblijnych dane 
bez odniesienia się do tego, co wiemy dziś dzięki historii oraz archeologii. Naj-
starsze wspomnienie o Izraelu znajduje się na słynnej steli Merenptaha76, zwanej 
z tego powodu „stelą Izraela”. Opisana na niej wyprawa wojenna odbyła się w pią-
tym roku panowania Merenptaha (1209 r. przed Chr.). Terytorialne usytuowanie 
wymienionego na steli Izraela nie jest jednak pewne. Jeśli lista wymienianych 
miejsc i ludów jest sekwencyjna, to tereny zamieszkałe przez Izraela znajdować 
się mogły na północ od Jerozolimy. Jednak na wspomnianej steli wymienia się 
najpierw miasta, a potem ludy77, stąd wszelkie spekulacje na temat geograficznego 
usytuowania są czysto teoretyczne78. Część „Izraela” z punktu widzenia Egipcjan 
znajdować się mogła w okolicach Sychem. Egipcjanie nazywali te tereny jednak 
„ziemią Sychem” lub „górami Sychem”. Sytuowanie „Izraela” na terenie wska-
zywanym przez teksty biblijne jako tereny Manassesa (pomijając nieprecyzyjność 
danych biblijnych w kwestii granic tego plemienia) jest więc jedynie czystym 
domysłem79. Jakkolwiek możemy być pewni, że istniała już około 1200 roku przed 
Chr. społeczność określana mianem Izraela, to nie mamy żadnych precyzyjnych 
danych, aby uściślić jej ulokowanie w Kanaanie80.

75 G.N. Knoppers, dz. cyt., s. 390–391.
76 Por. M. Weippert, Historisches Textbuch zum Alten Testament. Grundrisse zum Alten Te-

stament (ATD Ergänzungsreihe 10), Göttingen 2010, s. 168–171.
77 Tak sugeruje np. N. Na’aman, The „Conquest of Canaan” in the Book of Joshua and  

in History, w: I. Finkelstein, N. Na’aman (eds.), From Nomadism to Monarchy: Archeological and 
Historical Aspects of Early Israel, Jerusalem 1994, s. 218–281, zwł. 247–249.

78 L.L. Grabbe, dz. cyt. [reprint z 2009, s. 79].
79 Tamże.
80 N. Na’aman, dz. cyt., s. 249.
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Archeologia wskazuje, że biblijne tereny przypisywane Efraimowi i Manas-
sesowi po zachodniej stronie Jordanu należały w epoce brązu do najgęściej zalud-
nionych w stosunku do innych ziem w Cisjordanii. Stan ten trwał aż do epoki 
żelaza II, a ziemie Efraima wówczas nadal należały do najgęściej zaludnionych81. 
Przy porównaniu okresów oznaczanych przez archeologów jako epoka żela- 
zo I i epoka żelazo II dostrzec można z jednej strony rozwój małych miast w cen-
tralnym pasie Kanaanu (żelazo I), łączonym przez autorów biblijnych z Efraimem 
i Manassesem82, a potem (żelazo II) wyraźne przesunięcie ludności na zachód. 
Opustoszały wówczas takie miasta, jak Szilo, ‘Aj czy Kirbet Raddana.

Historycznie rzecz biorąc, tereny związane z Izraelem w Transjordanii 
zawsze były najsłabszym ogniwem terytorialnym. Nieustannie stanowiły przed-
miot rywalizacji pomiędzy Izraelem i Damaszkiem (lub w mniejszym stopniu 
z sąsiadami z południowej Transjordanii). Obie rywalizujące strony pogodzili 
ostatecznie Asyryjczycy. W latach ich pierwszej inwazji (733–732 przed Chr.) 
tereny te zostały najpierw splądrowane (por. 2 Krl 15,29), a potem deportowano 
ich ludność (13 520 osób)83. Można uznać, że wówczas, wraz ze wspominaną  
w 1 Krn 5,23–26 jako „kara Boża” inwazją Tiglat-Pilezera III84, ostatecznie 
odpadły one od Izraela.

Autorzy biblijni pisali swoje teksty znacznie później niż wspomniana tu 
inwazja Tiglat-Pilezera III. W ten sposób można wytłumaczyć ich małe zainte-
resowanie tymi terenami. Z jednej strony nie mogli pominąć faktu, że w Trans-
jordanii zamieszkiwali kiedyś potomkowie Jakuba-Izraela, a z drugiej – musieli 
pogodzić się z aktualnym dla nich stanem rzeczy i wyjaśnić fakt odpadnięcia tych 
ziem od Izraela oraz zaginięcie w wirze historii zamieszkujących je społeczności. 
Po wspomnianej inwazji Tiglat-Pilezera III ostatnim bastionem Królestwa Pół-
nocnego (Izraela) stały się tereny Samarii, które prorok Ozeasz, świadek tych 

81 I. Finkelstein, The Land of Efraim Survey 1980–1987: Preliminary Report, „Tel Aviv” 
15–16 (1988–1989), s. 117–183, zwł. 151–154.

82 Por. L.E. Stager, Forging an Identity: The Emergence of Ancient Israel, w: M.D. Coogan 
(ed.), The Oxford History of the Biblical World, Oxford 1998, s. 123–175, zwł. 134–137; W.G. Dever, 
Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?, Grand Rapids 2003, s. 97–100.

83 Te dane wynikają z fragmentu asyryjskiej kroniki (Rocznik asyryjski 24,1–9), opublikowanej 
po raz pierwszy w: H. Tadmor, The Inscription of Tigleth-Pileser III, Jerusalem 1994. Fragment ten 
cytowany jest w: W.W. Hallo (ed.), The Context of Scripture, t. 2: Monumental Inscriptions from 
Biblical World, Leiden–Boston 2003, s. 286.

84 O wydarzeniach z tego okresu zob. S.H. Horn, P.K. McCarther jr., Podzielona monarchia. 
Królestwo Judy i Izraela, w: H. Shanks, Starożytny Izrael, Warszawa 2007, s. 248–253. Materiał 
źródłowy por. M. Weippert, dz. cyt., s. 285–295.
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wydarzeń, określa mianem „Efraima”85. Zostały one ostatecznie podbite przez 
Asyryjczyków w latach 722–721 przed Chr. Nietrudno wyjaśnić więc dominu-
jący charakter ostatniego z tych określeń, gdy używane jest ono, często zamiennie 
z określeniem „dom Józefa”, jako synonim (północnego) Izraela. Z terenami tymi 
Królestwo Judy, z którego wywodzili się autorzy biblijni odpowiedzialni za genea-
logie Manassesa, miało jeszcze potem do czynienia w czasach panowania króla 
Jozjasza (641–609 przed Chr.). Wówczas władca ten wcielił część terytoriów na 
północ od Jerozolimy do swojej monarchii, a wspierająca go szkoła deuterono-
mistyczna tworzyła ideę powrotu do czasów Dawida (zjednoczona monarchia). 
Kolejne wydarzenia, śmierć Jozjasza w 609 roku przed Chr. i upadek Królestwa 
Judy w latach 597–587 przed Chr., położyła kres tym marzeniom. Niemniej 
w pamięci pozostała sama idea zjednoczonej monarchii i tworzących ją plemion. 
Możliwe więc, że reprezentujący pierwotnie Transjordanię Makir (por. Sdz 5,14) 
został ostatecznie zastąpiony przez Manassesa, a ten z kolei – choć wskazywany jako 
pierworodny Józefa – ustąpił miejsca „większemu” – Efraimowi (por. Rdz 48,19).

* * *

Nie mamy wystarczająco mocnych danych, aby uznać określenie „Manas-
ses” za realnie istniejącą, historyczną nazwę plemienną. Wiele wskazuje zaś na 
to, w tym także sama etymologia tego imienia, że może chodzić o późniejszy 
eponim, pozwalający objąć pamięcią oderwane od Izraela tereny i zamieszku-
jącą je ludność, bez konieczności nadmiernego tłumaczenia faktu, dlaczego część 
narodu wybranego (połowa Manassesa) znalazła się poza obrębem ziemi obieca-
nej. W ostatecznej wersji Pięcioksięgu pojęcie „ziemia obiecana” ogranicza się 
już w każdym razie tylko do zachodniego brzegu Jordanu86.
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maNaSSeS – maKIR – gIlead: pyTaNIe o ŹRÓdŁa  
jedNej z bIblIjNycH TRadycjI geNealogIczNycH

Streszczenie

W artykule analizie poddane zostały informacje na temat Manassesa (syn Józefa, 
jedno z plemion Izraela) oraz jego genealogicznych powiązań. Chronologicznie jedno  
z głównych odgałęzień Manassesa: Makir – Gilead, wydaje się starszą tradycją niż pozostała 
genealogia. Jej pierwsza część – Makir – może być postrzegana jako starsze określenie 
niż Manasses. W niniejszym artykule sugeruję, że imię „Manasses” może być stworzone 
sztucznie przez autora biblijnego, aby zachować pamięć o zaginionych transjordańskich 
plemionach Izraela.

Słowa kluczowe: Manasses, Makir, Gilead, genealogia

maNaSSeH – macHIR – gIlead: a qUeSTIoN of THe SoURce  
of a bIblIcal geNealogIc TRadITIoN

Summary

The article analyses information about Manasseh (the son of Joseph; one of the Israel’s 
tribes) and its genealogical connections. Chronologically one of the main branches of Ma-
nasseh: Machir – Gilead, seems to be a lot older tradition than the rest of the genealogy. Its 
first part: Machir, might be seen as an older name than Manasseh. In the article we suggest 
that the name Manasseh might be an artificial invention of biblical authors. It was created 
to the deal with the memory of the lost transjordan tribes of Israel.

Keywords: Manasseh, Machir, Gilead, genealogy

Translated by Janusz Lemański
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dzIaŁalNość pUNKTÓW KaTecHeTyczNycH 
W WojeWÓdzTWIe SzczecIńSKIm W laTacH 1962–1970 

W śWIeTle maTeRIaŁÓW INSTyTUTU pamIĘcI NaRodoWej 
oddzIaŁ W SzczecINIe 

Katarzyna lemek1 
Szczecin

Wstęp

Nauczanie prawd wiary jest zadaniem Kościoła wynikającym z posłan-
nictwa Jezusa Chrystusa głoszenia Ewangelii całemu światu (Mt 28,19–20). Naj-
ważniejszym środkiem wypełniania tego obowiązku jest katechizacja (DWCH 4), 
do której każdy ochrzczony na zasadzie samego chrztu ma niezaprzeczalne prawo 
(CT 14).

Kościół wypełnia to zadanie niezależnie od czasów, miejsa czy okoliczno-
ści, dostosowując sposób głoszenia niezmiennych prawd Ewangelii do sytuacji 
danego kraju, odbiorców, dostępnych środków i warunków. Nauczanie religii  
w powojennych szkołach polskich, a szerzej obecność w nich Kościoła, było sta-
łym problemem konfliktów z komunistycznymi władzami państwowymi2, które 
dążyły do laicyzacji systemu oświaty. Ograniczeniu zasięgu, a później wyelimino-
waniu katechezy z przestrzeni publicznej służyły kolejne zarządzenia wydawane 

1 Mgr lic. Katarzyna Lemek, absolwentka Wydziału Teologicznego i Instytutu Historii Wy-
działu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielka religii i historii w Szkole Pod-
stawowej nr 61 w Szczecinie; przygotowuje rozprawę doktorską na temat katechizacji w archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej od momentu powstania diecezji do czasów współczesnych; e-mail: k.lemek 
@op.pl.

2 H. Konopka, Kościół w szkołach Polski Ludowej od modlitwy przedlekcyjnej do apeli po-
rannych i pełnej laicyzacji oświaty, w: M. Drzonek, J. Mieczkowski, K. Kowalczyk (red.), Państwo 
– Kościół – Europa. Nowe wyzwania, Szczecin 1999, s. 97.

DOI: 10.18276/cto.2015.1-03
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przez organy administracji państwowej: przekwalifikowanie religii na przedmiot 
nadobowiązkowy3, usunięcie oceny z religii ze świadectw4, zakaz nauczania reli-
gii przez osoby zakonne5 i nauczycieli przedmiotów świeckich6. Kres nauczaniu 
religii w szkole kładła ustawa z 15 lipca 1961 roku O rozwoju systemu oświaty 
i wychowania7, która w drugim punkcie stwierdzała, że „szkoły i inne placówki 
oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Całokształt nauczania 
i wychowania w tych instytucjach ma charakter świecki”8. Zapis ten stanowił 
podstawę do usunięcia nauczania religii ze szkół. Kościół, wierny posłannictwu 
Ewangelii, kontynuował nauczanie prawd wiary w punktach katechetycznych. 
Nauczanie religii poza szkołą było utrudnianie przez kolejne dyrektywy władz: 
zarządzenie z 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów kateche-
tycznych9, instrukcję z 12 września 1961 roku w sprawie rejestracji punktów kate-
chetycznych10 oraz instrukcję z 21 listopada 1961 roku w sprawie prowadzenia 
punktów katechetycznych11.

Zagadnienie nauczania religii w województwie szczecińskim w okresie PRL 
było poruszane w pracach dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka12 i dr. Zbigniewa Sta-
nucha13. Niniejszy artykuł stanowi próbę zaprezentowania metod pracy Służby 
Bezpieczeństwa mającej na celu utrudnianie prowadzenia nauczania religii  
w punktach katechetycznych w latach 1962–1970 na podstawie materiałów zgro-

3 Porozumienie między rządem a episkopatem z 4 XII 1956 r., pkt 2.
4 Dz.Urz. MO 1958, nr 13, poz. 208.
5 Dz.Urz. MO 1958, nr 9, poz. 121.
6 Dz.Urz. MO 1956, nr 16, poz. 156.
7 Dz.U. 1961, nr 32, poz. 160.
8 Tamże.
9 Dz.Urz. Min. Oś. 1961, nr 10, poz. 124.
10 Dz.Urz. Min. Oś. 1961, nr 11, poz. 144.
11 Dz.Urz. Min. Oś. 1961, nr 13, poz. 177.
12 K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła ka-

tolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 2003; tenże, Nauczanie religii  
w szkołach na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003,  
z. 3, s. 71–103.

13 Z. Stanuch, Nauczanie religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego 
w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961–1970), „Przegląd 
Zachodniopomorski” 2007, z. 3, s. 51–67; tenże, Nauczanie religii w szkołach województwa szcze-
cińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1956–1961), 
„Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 4, s. 111–127; tenże, Polityka władz państwowych na Pomorzu 
Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961, w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka 
władz państwowych wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, 
Szczecin 2010, s. 99–107.
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madzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie 
(AIPN Sz).

1. działalność operacyjna Służby bezpieczeństwa

Należy zaznaczyć, że aby uzyskać wiarygodny obraz omawianego zagadnie-
nia, dokumenty udostępniane przez AIPN Sz nie mogą stanowić jedynego źródła, 
ponieważ zostały wytworzone przez aparat bezpieczeństwa PRL, który był wyko-
rzystywany do walki z Kościołem. Wspomagały go w tym zadaniu organy pań-
stwowe, m.in. milicja, urząd ds. wyznań i kolegia karno-administracyjne.

W zbiorach AIPN Sz nie ma osobnych jednostek archiwalnych poświęco-
nych zagadnieniu katechizacji, jednak nauczanie religii w punktach katechetycz-
nych było przedmiotem zainteresowania Samodzielnej Sekcji przekształconej 
w 1962 roku w Wydział IV, zajmujący się operacyjnym rozpracowywaniem 
Kościoła. Jednostki te działały w strukturach Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej, a od 1983 roku – Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych14. 
Z lektury dostępnych dokumentów wynika, że pion IV SB zmieniał sposoby pro-
wadzenia walki z Kościołem i w związku z tym inne typy informacji pojawiały się 
w sprawozdaniach z działalności oraz ustalano różne priorytety w planach pracy. 
Po wprowadzeniu instrukcji z 12 września i 21 listopada 1961 roku utrudnianie 
działalności punktów katechetycznych i stosowanie represji wobec duchownych 
aktywnych w tej dziedzinie stanowiło istotny element pracy SB. Działalność ope-
racyjna była skoncentrowana na uzyskaniu informacji o punktach, zachowaniu 
księży prowadzących zajęcia, przejawach nietolerancji, pozyskiwaniu wytycz-
nych hierarchii i śledzeniu stopnia ich realizacji, inspirowaniu inspektoratów 
oświaty do wymuszania na duchowieństwie podporządkowania się zarządzeniom 
państwowym oraz osobistym oddziaływaniu pracowników operacyjnych na nie-
których księży w celu nakłonienia ich do rejestracji punktów katechetycznych15.

Zarządzenia władz oświatowych umożliwiały prowadzenie punktów kate-
chetycznych w kościołach oraz pomieszczeniach prywatnych, które musiały 
spełniać określone warunki higieniczno-sanitarne. Punkty znajdujące się poza 
murami świątyni podlegały rejestracji i wymagano składania z ich działalności 

14 Szerzej o pracy Wydziału IV SB zob. T. Błaszak, Wydział IV KW MO/WUSW w Szcze-
cinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność), w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), dz. cyt.,  
s. 51–63.

15 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 55.
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sprawozdań. Nauczanie religii w kościołach nie podlegało rejestracji, ale nale-
żało z tej działalności również przedstawiać sprawozdania. Odmowa rejestracji 
lub brak sprawozdania powodowały wszczęcie postępowania administracyjnego 
i nałożenie kary finansowej. Aby zachęcić księży do współpracy w tym względzie 
z władzami oświatowymi, ci z nich, którzy podpisami umowy, dostawali 1000 zł 
miesięcznie na prowadzenie punktu katechetycznego.

15 grudnia 1962 roku naczelnik Wydziału IV otrzymał wezwanie z Depar-
tamentu IV do złożenia sprawozdania z działalności punktów katechetycznych 
na terenie województwa szczecińskiego: „Proszę do 1 lutego 1963 nadesłać spra-
wozdania o organizacji i przebiegu nauki w tych punktach za pierwsze półrocze 
bieżącego roku szkolnego. W sprawozdaniu uwzględnić zmiany: co do ilości, jak 
i form organizacyjnych oraz metod prowadzenia zajęć, z jakich środowisk rekru-
tują się dzieci oraz w jakich pomieszczeniach organizowane są punkty kateche-
tyczne. Przy pomieszczeniach użyteczności publicznej podać nazwy instytucji, 
które udzielały zezwolenia na ich organizowanie oraz jak kler przestrzega przepi-
sów w zakresie rejestracji punktów katechetycznych”16.

Domaganie się rejestracji punktów katechetycznych i nakładanie kar za jej 
brak było elementem szerszej polityki wymierzonej w Kościół w latach sześćdzie-
siątych. Zaczęto stosować represje karno-administracyjne wobec duchownych 
i współpracujących z nimi świeckich17. Na naradzie służbowej 24 lutego 1963 
roku podkreślano: „najpilniejszym zadaniem, jakie partia stawia przed wszystkimi 
zainteresowanymi klerem ogniwami administracji państwowej, to spowodowanie 
zarejestrowania w 100 proc. punktów katechetycznych i złożenie z nich sprawo-
zdań. Aby to zadanie wykonać, do końca roku musimy wykorzystać wszystkie 
nasze kontakty z klerem, zarówno t.w. [tajnych współpracowników], jak i k.o. 
[kontakty operacyjne – K.L.], do inspirowania tych, którzy jeszcze nie zareje-
strowali punktów katechetycznych w mieszkaniach prywatnych lub nie złożyli 
z nich sprawozdań. Podkreślam, że zadanie to jest ważne i winno być w centrum 
naszego zainteresowania”18.

Władze kościelne zakazywały składania sprawozdań oraz podpisywania 
umów z władzami i pobierania za to wynagrodzenia, dopuszczały jedynie moż-
liwość jednorazowej rejestracji punktów prowadzonych w domach prywatnych. 

16 AIPN Sz, 008/131, t. 2, k. 32.
17 Analiza repetytorium prowadzonych spraw dowodzi, że w roku 1963 było ich 26, w 1964 

– 63, w 1965 – 25, w kolejnych latach liczba prowadzonych postępowań karno-administracyjnych 
zaczęła spadać, w 1969 r. wynosiła 5. W latach siedemdziesiątych zmieniono sposób nękania Kościo-
ła, zaprzestając stawiania księży przed kolegiami, a rozbudowując sieć tajnych współpracowników. 
AIPN Sz, 008/603.

18 AIPN Sz, 008/639, k. 124.
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Funkcjonariusze SB posiadali cały zbiór form nakłaniania duchownych do zawie-
rania umów: rozmowy prowadzone przez aparat administracji lub SB, ostrzeżenia 
na piśmie lub telefoniczne, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, zwiększenie 
podatków19. Prowadzili też wykaz stosowanych represji wobec opornych, zawie-
rający następujące pozycje: ilość ukaranych, wysokość kary pieniężnej (od jed-
nego do ponad trzech tysięcy złotych) oraz sposoby egzekwowania nałożonych 
obciążeń (dobrowolne lub przez egzekucje)20. W tabeli 1 przedstawiono infor-
macje na temat tego, ilu księży zawarło umowy z inspektorami oświaty. Wynika 
z niej, że stanowili oni niewielki procent ogółu katechizujących.

Tabela 1. Liczba zawartych umów na prowadzenie punktów katechetycznych

Umowy z inspektorami oświaty
Powiat 1968 1969

Choszczno 5 5
Dębno 1 1
Gryfice 0 1
Gryfino 4 4

Goleniów 2 3
Kamień 0 0
Łobez 0 1

Myślibórz 4 3
Nowogard 3 3

Pyrzyce 3 3
Stargard 4 4

Szczecin powiat 2 3
Szczecin miasto 6 6

Wolin 1 2
razem 35 39

Źródło: AIPN Sz 008/641, t. 1, k. 139.

2. dane statystyczne dotyczące działalności 
punktów katechetycznych

Na podstawie dostępnych dokumentów trudno ustalić rzeczywistą liczbę 
zarejestrowanych punktów, złożonych sprawozdań oraz grzywien nałożonych 
przez inspektoraty oświaty. Dane są fragmentaryczne i dotyczą tylko kilku lat, 

19 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 62.
20 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 60.
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trudno na ich podstawie nakreślić całościowy i obiektywny obraz opisywanego 
zjawiska. Sami pracownicy pionu IV stwierdzają, „że w niektórych Inspektora-
tach Oświaty brak jest jakiejkolwiek dokumentacji, która by dawała faktyczny 
obraz sytuacji na tym odcinku […]”21. Bezpośrednio po wprowadzeniu przepisów 
o prowadzeniu punktów katechetycznych pracownicy organów administracji pań-
stwowej starali się dysponować jak najdokładniejszymi danymi statystycznymi 
o nauczaniu religii i liczbie osób zaangażowanych w realizację tego zadania. 
W sprawozdaniach przedstawiano dane procentowe młodzieży uczęszczającej na 
katechezę. W roku 1962 ponad 50 proc. dzieci było zapisanych na lekcje religii. 
Najwięcej w powiecie dębskim i łobeskim.

Tabela 2. Dane liczbowe dotyczące młodzieży zapisanej na naukę religii  
– stan na koniec 1962 roku

Powiat
Ilość uczniów szkół 
podstawowych i li-
ceów ogólnokształ-

cących 

Ilość zapisanych 
uczniów na naukę 

religii

Proc. uczniów na 
religii w porów-
naniu z ogółem 

młodzieży w szkole
Choszczno 8788 5850 68,0

Dębno 10 847 10 466 96,3
Goleniów 7733 6000 76,6
Gryfice 11 372 9000 78,0
Gryfino 7211 2776 38,5
Kamień 5172 2700 52,2
Łobez 7144 6130 85,8

Myślibórz 9827 7420 72,1
Nowogard 6160 1920 31,2

Pyrzyce 9960 5000 50,2
Stargard 15 907 9420 59,2

Świnoujście 6760 2414 35,3
Szczecin powiat 6411 3408 53,2
Szczecin miasto 52 788 19 070 37,0

razem 165 664 91 574 60,2
Technika i szkoły zawodowe 13 192

razem 180 422 50,7
Źródło: AIPN Sz 008/132, t. 3, k. 214.

21 AIPN Sz, 008/ 640, k. 34.
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Z tabeli 3 wynika, że w roku szkolnym 1962/1963 w województwie szczeciń-
skim było prowadzonych 613 punktów katechetycznych, z tego 316 w kościołach, 
250 w mieszkaniach prywatnych oraz 2 w obiektach rad narodowych. W porów-
naniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost liczby prowadzonych punktów o 2722. 
Sprawozdawca informował, że liczba 613 działających punktów dotyczy tylko 
okresu jesiennego, natomiast później, gdy nadchodzą mrozy, większość punktów 
nauczania w kościołach jest nieczynna23. Z analizy dokumentów wynika, że naj-
większa liczba punktów katechetycznych powstawała tam, gdzie było najwięcej 
parafii administrowanych przez księży zakonnych. W powiatach: Dębno, Gole-
niów, Gryfice, Pyrzyce i Stargard, gdzie zakonnicy zajmowali prawie 50 proc. 
wszystkich parafii, było z jednej strony najwięcej punktów katechetycznych, 
a z drugiej stosunkowo najmniej zarejestrowanych24.

Z okresu późniejszego dane statystyczne nie są tak dokładne, jak z początku 
lat sześćdziesiątych. W raporcie z pracy operacyjnej IV Wydziału za rok 1968 
czytamy, że „sprawozdania złożyło 94 proc. proboszczów. Przy czym ze Szcze-
cina i sześciu powiatów sprawozdanie złożyło 100 proc. administratorów, w tym 
również i zakonni”25. Z protokołu za rok 1970 dowiadujemy się, że „sprawozdania 
z działalności punktów katechetycznych złożyło 98,8% administratorów parafii, 
a w roku wcześniejszym 98%”26.

W dokumentach odnajdujemy dane dotyczące liczby zarejestrowanych 
punktów katechetycznych: w 1964 roku – na 641 (w tym w pomieszczeniach 
prywatnych 201) zarejestrowano 504, co stanowi 78,6 proc.27; w 1965 – 77,27 
proc.28; w 1966 – 95 proc.29 w mieszkaniach prywatnych i 60 proc. w kościołach; 
w 1967 – 90,7 proc., w tym w Szczecinie 100 proc.30

22 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 204.
23 Tamże.
24 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 205.
25 AIPN Sz, 008/640, k. 142.
26 AIPN Sz, 008/640, k. 187.
27 AIPN Sz, 008/640, k. 34.
28 AIPN Sz, 008/640, k. 75.
29 AIPN Sz, 008/640, k. 169.
30 AIPN Sz, 008/639, k. 214.
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Dokumenty dotyczące trzech lat podają dane na temat przejawów nietoleran-
cji w punktach katechetycznych: w 1962 roku odnotowano 6 przypadków nietole-
rancji; w 1963 – 7; w 1964 – 631.

Najwięcej dzieci i młodzieży na lekcje religii uczęszczało na wsiach 
i w małych miasteczkach. W roku 1968/1969 oceniano, że zwłaszcza w dekanacie 
Szczecin-Śródmieście katechizacja wygląda niekorzystnie, ponieważ w lekcjach 
religii brało udział 33 tys., tj. 40 proc. ogółu dzieci i 20 proc. młodzieży32.

Odtworzenie skali nakładania grzywien jest bardzo utrudnione, ponieważ 
materiały archiwalne nie rozróżniają kar nałożonych za brak rejestracji, brak spra-
wozdań, często sumując je z karami za brak prowadzenia ksiąg inwentarzowych 
albo podając ogólnie, że grzywnę nałożono za naruszenie przepisów o katechi-
zacji. Można podać dane za rok 1963, kiedy grzywny nałożono na 24 księży za 
brak sprawozdań i rejestracji punktów katechetycznych33. W 1967 roku wydział 
oświaty ukarał 12 księży za naruszenie przepisów o katechizacji, w tym 10 za 
brak sprawozdań34.

Przepisy określały uprawnienia inspektorów. Mogli oni oceniać sprawozda-
nia, kontrolować pomieszczenia pozakościelne, wizytować zajęcia poza kościo-
łami, jednak z wyłączeniem nadzoru nad „religijną treścią nauczania”. Władze 
kościelne informowały księży, że w przypadku przybycia inspektorów w czasie 
zajęć należy odmówić przeprowadzenia kontroli i poinformować pracowników 
oświaty, że mogą przyjść po zajęciach. W wypadku obstawania przy kontroli 
natychmiastowej zalecano przerwanie zajęć, wypuszczenie dzieci na przerwę lub 
zakończenie lekcji w tym dniu35.

Ze sprawozdań z 1963 roku wynika, że „w okresie sprawozdawczym Inspek-
toraty Oświaty uaktywniły swą pracę na odcinku rejestracji i kontroli punktów 
katechetycznych. W większości wypadków kontrole punktów katechetycznych 
przebiegały sprawnie, księża udostępniali żądane dokumenty do wglądu. W kilku 
jednak wypadkach nie dopuszczali inspektorów do kontroli, przerywali lekcje 
oraz informowali wiernych z ambon o nałożonych grzywnach. Miało to miej-

31 W danych na rok 1963, oprócz przypadków nietolerancji w punktach katechetycznych, 
których zanotowano w pierwszym półroczu 5, podano 24 przypadki nietolerancji, wyszczególniając, 
że 3 dokonano z ambony, 6 poprzez rozsyłanie zawiadomień do rodziców oraz 3 razy księża osobiście 
odwiedzali rodziców w celu nakłonienia ich do zapisania dziecka na lekcje religii. AIPN Sz, 008/132, 
t. 3, k. 209.

32 AIPN Sz, 008/641, t. 1, k. 117.
33 AIPN Sz, 008/640, k. 16.
34 AIPN Sz, 008/640, k. 129, k. 149.
35 AIPN Sz, 008/131, t. 2, k. 6.
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sce najczęściej ze strony chrystusowców”36. Kontrole pozwalały stwierdzić, że 
większość wizytowanych punktów nie nadaje się do nauczania ze względu na 
niedostateczne warunki higieniczne”37.

Z analizy dokumentów wynika, że pracownicy SB zauważali problem 
niskiego stopnia egzekucji nałożonych grzywien: „gorzej nieco przedstawia 
się egzekucja kar nałożonych przez Inspektoraty Oświaty za niezarejestro-
wane punkty katechetyczne, czy nieskładanie z nich sprawozdań. Inspektoraty 
Oświaty z chwilą nałożenia grzywny czekają, aż księża sami przyjdą zapłacić 
karę. Chętnych spośród nich jak dotychczas nie było. Niektórzy inspektorzy kie-
rują wnioski do egzekucji. W większości jednak powiatów sprawa kończy się 
na nałożeniu grzywny, np. w Myśliborzu w roku ubiegłym ukarano grzywną  
5 księży […]. Księża kar nie zapłacili, punkty niezarejestrowane, sprawozdań nie 
złożyli, a inspektorzy oświaty spraw tych nie kierują do egzekucji. Stwierdzamy, 
że u wszystkich tych księży znajdują się na plebaniach nieruchomości nadające 
się do zajęcia na poczet niezapłaconych kar. W związku z tym celowe wydaje 
się zwrócenie na tę sprawę specjalnej uwagi kuratorium. Rozwiązanie tej sprawy 
może mieć dodatni wpływ na dalszą realizację zarządzenia Ministerstwa Oświaty 
w zakresie prowadzenia punków katechetycznych”38.

W wytycznych opracowanych dla badających punkty katechetyczne 
zauważono, że „wielu proboszczów, którzy nie zarejestrowali punktów kateche-
tycznych, zajmuje obszerne budynki na plebanii. Wydziały komunalne winny 
niektórym zamienić te pomieszczenia na mniejsze lub dokwaterować innych 
użytkowników”39.

Księża byli również karani za organizowanie „przedsięwzięć rozrywko-
wych”, czyli misterium Męki Pańskiej i przedstawień jasełkowych40. 

36 AIPN Sz, 008/640, k. 4–5.
37 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 164.
38 AIPN Sz, 008/640, k. 26.
39 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 56.
40 W 1964 r. ks. Ludwik Bajgrowicz został ukarany grzywną w wysokości 200 zł za orga-

nizowanie jasełek, w 1965 r. ks. Józef Calik za to samo wykroczenie otrzymał 1000 zł grzywny 
i 50 zł kosztów procesowych, w 1967 r. ks. Zbigniew Wrzecionkiewicz za przygotowanie jasełek 
zapłacił 4000 zł grzywny i 50 zł kosztów procesowych. W tym samym roku ks. Zdzisław Ferenc za 
wystawienie w kościele misterium „Męka Pana Chrystusa” otrzymał 2000 zł grzywny i 50 zł kosztów 
procesowych, zamienione na 50 dni aresztu. AIPN Sz, 008/603.
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3. Starania Kościoła o zdynamizowanie działalności katechetycznej

Pomimo tak wielu utrudnień i walki organów państwowych skierowanej prze-
ciwko działalności punktów katechetycznych Kościół czynił rozliczne zabiegi, 
by objąć nauczaniem religii jak największą liczbę dzieci i młodzieży i by nauka 
ta, wierna posłannictwu Ewangelii, przybierała dostępną i atrakcyjną formę dla 
najmłodszych. Zadanie to było niezwykle trudne ze względu na brak podstawo-
wych pomocy: katechizmów, których nie można było wydrukować, podobnie jak 
innych pomocy z powodu ograniczonego dostępu do papieru. Dużą przeszkodę 
stanowił brak odpowiednich pomieszczeń, w okresie zimowym zajęcia zawie-
szano z powodu braku ogrzewania.

W dokumentach wytworzonych przez pion IV SB odnajdujemy zalecenia 
episkopatu oraz kurii gorzowskiej dotyczące zdynamizowania pracy katechetycz-
nej oraz zalecenia dotyczące postępowania w sytuacji nałożenia kary lub kontroli 
dokonywanej przez inspektorów oświaty. Starano się też zbadać stopień realizacji 
zaleceń hierarchii przez duchowieństwo.

Pracownicy na naradzie komendantów i zastępców ds. bezpieczeństwa  
25 marca 1966 roku odnotowują: „w bieżącym roku szkolnym kuria gorzowska 
wzmogła nacisk na kler dołowy do organizowania nowych punktów katechetycz-
nych. Na jesiennej konferencji rejonowej kleru w Szczecinie 13 września pole-
cono organizować punkty katechetyczne w każdej wsi, gdzie znajduje się szkoła. 
Jednocześnie kuria przynagla proboszczów do organizowania katechez w małych 
grupach i do obejmowania nimi coraz większych kręgów młodzieży, w tym poza-
szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Stwierdzono ostatnio szereg fak-
tów wzywania wikariuszy do kurii, gdzie biskup indywidualnie zobowiązał do 
tworzenia nowych punktów katechetycznych, tam gdzie ich dotychczas nie było. 
W warunkach niekorzystnych zalecono organizować tzw. ruchome punkty kate-
chetyczne. Nową rzeczą na tym odcinku jest hasło Wyszyńskiego «na millenium 
w każdej parafii należycie urządzona salka katechetyczna»”41.

Księża, chcąc uniknąć procedury rejestracji, organizowali tzw. ruchome 
punkty katechetyczne. Polegały one na tym, że za każdym razem nauka religii 
odbywała się w innym domu.

Starania Kościoła o zdynamizowanie pracy katechetycznej były dostrzegane 
przez pracowników pionu IV: „jednym z najszerszych frontów ataku kleru jest 

41 AIPN Sz, 008/639, k. 151–152.
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młodzież. Ona jest przedmiotem szczególnego zainteresowania sfer kościelnych. 
Sprawa religijnego wychowania młodzieży jest przedmiotem licznych narad, 
konferencji. Wydają całą masę instrukcji i wytycznych oraz wskazówek dostoso-
wujących program katechizacji do warunków współczesnego życia. Wobec tego 
– program katechezy i program katolickiego wychowania zmierza do położenia 
nacisku na stworzenie jak najszerszego katolickiego aktywu młodzieży w para-
fiach, na oddanie młodzieży w ręce wikariuszy parafialnych, specjalnie w tym 
celu szkolonych, oraz na objęcie nauczaniem religii wszystkich dzieci – poczyna-
jąc od wieku przedszkolnego. Coraz częściej można spotkać w kościołach grupy 
przedszkolaków, przyprowadzanych tam przez rodziców na katechizację”42.

Kościół w tej sytuacji starał się wypracowywać metody włączenia w coraz 
większym zakresie w katechizację rodziców. Na zjeździe duszpasterskim w Czę-
stochowie poświęconym realizacji szóstego roku Wielkiej Nowenny wymieniano 
następujące formy nauczania rodzinnego: pomocnicza, kiedy rola rodziców 
ogranicza się do przysyłania dziecka na religię, oraz ta, do której dążono, czyli 
samodzielna, kiedy to rodzice pełnią funkcję katechetów, a rola księdza ogra-
nicza się do kontroli dydaktycznej. Starano się uaktywnić rodziców za pomocą 
dwóch metod: pouczającej, dostarczając im odpowiedniej lektury, oraz uczest-
niczącej, kiedy rodzice uczestniczą w lekcji prowadzonej przez księdza, robią 
notatki, na podstawie których odtwarzają w domu lekcje dzieciom43. Wysiłki Koś-
cioła mające na celu włączenie rodziców w katolickie wychowanie dzieci zostają 
zauważone przez aparat bezpieczeństwa. Na naradzie wojewódzkiej w 1963 roku 
sygnalizowano: „drugim odcinkiem aktywizacji kleru w zakresie szerzenia dewo-
cji i fanatyzmu religijnego są rodzice, których dzieci uczęszczają na lekcje religii. 
Co gorliwsi wobec kurii proboszczowie organizują tzw. wywiadówki, na których 
wpływają, by rodzice intensywniej wychowywali dzieci w duchu religijnym 
[…]”44. Odnotowano fakt wysyłania przez księży listów do rodziców z przypo-
mnieniem o posyłaniu dzieci na lekcje religii. Ksiądz Jan Bojda, chrystusowiec ze 
Stargardu Szczecińskiego, rozsyłał listy również do członków PZPR z prośbą, by 
pisemnie oświadczyli, że „nie chcą, by ich dzieci uczyły się o Bogu”45.

Biskup Jerzy Stroba na konferencji rejonowej księży w 1963 roku przypo-
minał, że trzy razy w roku należy organizować konferencję z rodzicami, ponie-

42 AIPN Sz, 008/639, k. 33.
43 AIPN Sz, 008/131, t. 2, k. 96–97.
44 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 73.
45 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 210.
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waż konieczna jest współpraca rodziny z katechetą. Podkreślał, że uczniów klas 
szóstych i siódmych należy wdrażać do przekazywania prawd wiary młodszemu 
rodzeństwu, zadając im pytanie na koniec zajęć: „Jak tę prawdę wyłożysz młod-
szemu rodzeństwu?”. W klasach licealnych zalecał kończyć lekcję pytaniem: „Jak 
będziesz bronił tej prawdy przed niewierzącymi i wrogami Kościoła?”46.

Starano się nie dopuścić do kontaktów duchowieństwa z nauczycielami w celu 
zaktywizowania wychowawców. „Oczywiście nie stwierdzamy na tutejszym tere-
nie, aby kler organizował specjalne konferencje czy spotkania z nauczycielami, ale 
zdarzają się jeszcze dość częste fakty kontaktowania się poszczególnych nauczy-
cieli z klerem, udostępniają oni księżom rozkład lekcji, po to by ci mogli lepiej 
organizować katechezę itp. Fakty te należy w dalszym ciągu ujawniać i informo-
wać o nich instytucje partyjne”47.

Metody nauczania religii w punktach katechetycznych były oparte na mate-
riałach przesłanych przez kurię gorzowską, jednak pracownicy Wydziału IV 
zauważają, że szczególnie księża zakonni – chrystusowcy i salezjanie – stosują 
różnorodne pomoce celem uatrakcyjnienia zajęć, m.in. wyświetlanie przezroczy, 
organizowanie konkursów obejmujących frekwencje na lekcjach oraz stopień opa-
nowania wiadomości. Zwycięzcy otrzymywali upominki: pióra, książki, obrazki, 
cukierki oraz były organizowane dla nich wycieczki48. W maju 1963 roku w mate-
riałach kierowanych do MSW zanotowano, że „nową formą przyciągania dzieci 
do kościoła zastosowały zakonnice w Goleniowie. Ogłosiły konkurs z nagrodami. 
Uczestniczącej młodzieży w nabożeństwach wieczornych wydawały codziennie 
po jednej literce bitej stemplami. Po zakończeniu majowych nabożeństw dzieci 
miały złożyć z tych liter hasło religijne i stawać do konkursu po losowanie nagród. 
Frekwencja więc dopisała, gdyż opuszczenie jednego nabożeństwa oznaczało 
brak literki i pozbawienie szans na nagrodę”49.

W związku z tym, że na terenie województwa szczecińskiego brakowało 
księży, starano się w proces katechizacji włączać osoby świeckie. W latach 1968–
1969 kuria gorzowska „zaleciła, aby szybko powiększyć ilość personelu świec-
kiego do nauczania religii, bowiem przez najbliższe 10 lat nie można liczyć na 
zwiększenie się liczby kapłanów w parafiach. W parafiach szczecińskich dążyć do 
stanu, aby objąć nauką religii wszystkie klasy, po 2 godziny tygodniowo. W tym 

46 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 50.
47 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 77.
48 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 209.
49 AIPN Sz, 008/132, t. 3, k. 114.
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celu potrzeba 50 katechetek, którym należy zabezpieczyć pensje, ubezpieczenie 
itp. Gdyby proboszcz nie mógł zaangażować stałej katechetki, powinien w jej 
miejsce zatrudnić przy nauce religii 7 matek dzieci uczęszczających do punktu 
katechetycznego. Potrzebne są nowe salki do nauki religii. Biskupi zapowiedzieli 
częstsze spotkania się z katechetkami celem wypracowania skuteczniejszych 
metod nauczania religii”50. Poprzez nakładanie kar za prowadzenie lekcji reli-
gii bez zezwolenia władz oświatowych starano się zniechęcić osoby świeckie do 
pomocy księżom przy organizowaniu punktów katechetycznych. W roku 1964 
ukarano trzy katechetki z parafii pw. Świętego Krzyża ze Szczecina grzywną po 
500 zł51.

zakończenie

Władze państwowe dążące do laicyzacji systemu oświaty poprzez dyrektywy 
wydawane w kolejnych latach doprowadziły w 1961 roku do usunięcia nauczania 
religii ze szkół. Kościół przeniósł nauczanie prawd wiary do punktów katechetycz-
nych, organizowanych przy parafiach i w domach prywatnych, stwarzając spraw-
nie działający system nauczania religii, angażujący księży, katechetów świeckich 
i rodziców. Działalność Kościoła była rozpracowywana operacyjne przez pion  
IV Służby Bezpieczeństwa. Struktura i zakres działań Samodzielnej Sekcji, 
a następnie Wydziału IV zmieniały się w ciągu lat. W okresie następującym bez-
pośrednio po 1961 roku władze państwowe dążyły do pełnej kontroli działalno-
ści punktów, wymagając od duchowieństwa rejestracji i składania sprawozdań 
z pracy katechetycznej. Odmowa wykonania zarządzeń oświatowych powodo-
wała wszczęcie postępowania karno-administracyjnego i nałożenie grzywny.

Dzięki ofiarnej pracy duszpasterzy i katechetów świeckich objęto naucza-
niem religii dzieci i młodzież szkolną, zapewniając im poznawanie prawd wiary 
i kształtowanie chrześcijańskiego systemu wartości, stanowiącego przeciwwagę 
dla poglądów materialistycznych, którymi był przeniknięty system oświaty.

Pomimo licznych działań pionu IV szczecińskiej bezpieki mających na 
celu utrudnianie i ograniczanie działalności punktów katechetycznych Kościół 

50 AIPN Sz 008/641, t.1, k. 124–125.
51 AIPN Sz 008/603. Jedną z katechetek sąd ukarał grzywną tylko 100 zł za niewystąpienie  

o zezwolenie na nauczanie religii. Sąd wziął za okoliczność łagodzącą jej tłumaczenie, że zakazał 
jej tego ks. proboszcz. AIPN Sz 008/140, k. 55. Inspektor oświaty wniósł odwołanie i sąd II instancji 
zwiększył karę do 500 zł.
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nadal w sposób uporządkowany i systematyczny prowadził nauczanie religii. Na 
początku lat siedemdziesiątych władze państwowe przestały kontrolować działal-
ność katechetyczną Kościoła, zdając sobie sprawę z tego, że całkowite jej pod-
porządkowanie zarządzeniom oświatowym jest niemożliwe do realizacji.

Dokumenty wytworzone przez aparat bezpieczeństwa, udostępniane przez 
IPN, stanowią cenny materiał źródłowy do poznania dziejów Kościoła na Pomo-
rzu Zachodnim. Mogą być wykorzystane do dalszych badań nad historią katechezy 
w administracji gorzowskiej, a od 1972 roku diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
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dzIaŁalNość pUNKTÓW KaTecHeTyczNycH 
W WojeWÓdzTWIe SzczecIńSKIm W laTacH 1962–1970 

W śWIeTle maTeRIaŁÓW INSTyTUTU pamIĘcI NaRodoWej 
oddzIaŁ W SzczecINIe

Streszczenie

Kościół, wierny posłannictwu Chrystusa głoszenia Ewangelii, wypełnia tę misję nie-
zależnie od sytuacji politycznej danego kraju, dostosowując sposób głoszenia prawd wiary 
do panujących warunków i możliwości odbiorców. Kiedy w Polsce władza komunistyczna, 
dążąca do laicyzacji systemu oświaty, ustawą z 15 lipca 1961 roku usunęła nauczanie religii 
ze szkół, Kościół przeniósł katechizację do punktów katechetycznych. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę zaprezentowania metod pracy SB, dążącej do pełnej kontroli i utrudniania 
nauki religii. Działalność operacyjna SB była skoncentrowana na uzyskaniu statystycznych 
danych o punktach, wymuszaniu na duchowieństwie podporządkowania się zarządzeniom 
państwowym dotyczącym rejestracji i składania sprawozdań z punktów katechetycznych. 
Mimo licznych działań bezpieki utrudniających działalność duszpasterską Kościół zorga-
nizował sprawnie działającą sieć punktów katechetycznych, dając dzieciom i młodzieży 
możliwość wzrastania w wierze i kształtowania chrześcijańskiego systemu wartości. Ofiarna 
praca katechetów represjonowanych przez władze państwowe była wspierana przez kurię 
gorzowską, która dążyła do zdynamizowania pracy katechetycznej. Dokumenty wytworzone 
przez Samodzielną Sekcję, a następnie Wydział IV szczecińskiej bezpieki są udostępniane 
przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiąc ważny materiał źródłowy do 
dalszych badań.

Słowa kluczowe: punkty katechetyczne, województwo szczecińskie, nauczanie religii, 
inspektorzy oświaty

acTIVITIeS of RelIgIoUS edUcaTIoN IN SzczecIN pRoVINce 
IN THe yeaRS 1962–1970 IN THe lIgHT 

of NaTIoNal INSTITIUTe RemembRaNce IN SzczecIN

Summary

Church faithful to the mission of proclaiming the Gospel of Christ, fills this mission 
regardless of the political situation of the country, adapting the way of proclaiming the truths 
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of the faith to the prevailing conditions and opportunities for customers. When the com-
munist government in Poland, aiming to secularization of the education system by Law of  
15 July 1961 removed the teaching of religion from schools, the church moved to catechesis 
to catechetical points. This article is an attempt to present the working methods of the Se-
curity Service (of the Ministry of Internal Affairs) aiming for full control and obstruction of 
teaching religion. Security Service operating activities was focused on obtaining statistical 
data points, forcing the clergy to submit to the orders of the state relating to the registration 
and reporting of religious education. Despite the numerous activities hamper the activities 
of the security ministry, the Church organized an efficient network of religious education. 
Giving children and young people the opportunity to grow in faith and shaping the Chris-
tian system of values. Selfless work of catechists repressed by the state was supported by 
the curia Gorzowska, which sought to boost the catechetical work. Documents produced 
by the Independent Section, Division IV are made available by Archives of the Institute of 
National Remembrance and are an important source material for further research.

Keywords: catechetical, Szczecin province, the teaching of religion, education inspectors

Translated by Mirosława Landowska
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medIa KaTolIcKIe  
W KSzTaŁToWaNIU TożSamoścI SzczecINa 

I pomoRza zacHodNIego 

Krzysztof Łuszczek1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin

Wstęp

II wojna światowa doprowadziła do wielu radykalnych zmian na terytorium 
dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Region ten zmienił przynależność pań-
stwową, przybyli tu nowi ludzie, zmienił się również krajobraz religijno-kultu-
rowy. Na nowo zaczęła się kształtować tożsamość tego regionu. Uczestniczyła 
w tym procesie oczywiście również stolica Pomorza Zachodniego – Szczecin.

W kształtowaniu tożsamości Szczecina co najmniej od kilku dekad biorą 
także udział media katolickie. F. Adamski dokonuje rozróżnienia na media „koś-
cielne” i „katolickie”. Te pierwsze uznaje za pozostające w pełnej dyspozycji 
władz kościelnych. Z kolei w przypadku tych drugich dokonuje kilku rozróż-

1 Krzysztof Łuszczek, ksiądz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, absolwent KUL,  
dr n. humanistycznych; od 2005 r. adiunkt Katedry Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego; jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju 
nowoczesnych technologii informacyjnych (zwł. telewizji, Internetu oraz telefonu komórkowego) 
w kontekście zmian społecznych wywołanych przez kulturę popularną; autor wielu książek, m.in.: 
Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową (Tychy 2004); Pedagogiczne aspekty 
funkcjonowania telewizji na tle doświadczeń europejsko-amerykańskich (Szczecin 2005); Kontrola 
społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na 
przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski (Szczecin 2013); Wolność i kontrola  
w internecie drugiej fali (Szczecin 2015); adres: Wydział Teologiczny US, 71–459 Szczecin,  
ul. Papieża Pawła VI 2; e-mail: krzysztof.luszczek@univ.szczecin.pl.
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nień, a te najbardziej „ortodoksyjne” klasyfikuje jako „czujące z Kościołem”2. 
Jest to bardzo bliskie określenia tych mediów jako kościelne. Istotna jest również 
według F. Adamskiego treść wypełniająca te publikatory i szacunek dla prawdy. 
Na potrzeby tego artykułu za media katolickie będę uznawał media ściśle zwią-
zane z Kościołem katolickim i pozostające w dużej mierze w dyspozycji władz 
kościelnych, a także te prezentujące życie Kościoła w kluczu pastoralnym.

Z kolei tożsamość ma wiele różnych odcieni, począwszy od tożsamości 
indywidualnej, poprzez społeczną i kulturową. Tożsamość kulturowa jest jedną 
z odmian tożsamości społecznej. Należy ją określić „jako względnie trwałą iden-
tyfikację pewnej grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem 
kulturowym, tworzonym przez zespół idei, przekonań, poglądów, z konkretnymi 
zwyczajami i obyczajami, z danym systemem aksjologicznym i normatywnym”3. 
W przypadku tożsamości regionalnej dotyczy to także regionalnych tradycji odno-
szonych „do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego terytorium”4. Wydaje się 
czymś oczywistym, że media katolickie mają wpływ na kształtowanie tożsamości 
religijnej. Takie jest ich podstawowe zadanie i cel ich działania. Powstaje jednak 
pytanie, na ile kształtują one tożsamość ludzi zamieszkujących region Pomorza 
Zachodniego na innych płaszczyznach. Chodzi przed wszystkim o płaszczyznę 
kulturową i historyczną, które wydają się mieć istotny wpływ na tożsamość 
mieszkańców regionu.

Pomorze Zachodnie to region Polski, którego granice były różnie zakreślane. 
B. Krygowski, próbując określić granicę całego Pomorza, mówi o następujących 
barierach geograficznych: na wschodzie wymienia dolny odcinek Wisły, na połu-
dniu – Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, na zachodzie – dolny odcinek Odry, na 
północy – linię wybrzeża5. Do reformy administracyjnej w 1999 roku w zachod-
niej części tego regionu istniało województwo szczecińskie, ze stolicą w Szczeci-
nie6; dzisiaj jest to województwo zachodniopomorskie. Ta właśnie część regionu, 

2 F. Adamski, Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach,  
w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 56.

3 M. Szczepański, A. Śliz, Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska, 
www.regionalneobserwatoriumkultury.pl (7 X 2013).

4 Tamże.
5 B. Krygowski, Z geografii i geologii Pomorza Zachodniego, w: K. Ślaski (red.), Pomorze 

Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta, Poznań 1960, s. 15.
6 K. Kozłowski, Region zachodniopomorski w latach 1945–2005. Przemiany społeczne i ad-

ministracyjne, w: K. Kozłowski (red.), Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy 
polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 16.
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pokrywająca się w większości z powierzchnią diecezji, a potem archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej, jest przedmiotem zainteresowania mojego artykułu.

1. życie religijne i administracja kościelna na pomorzu zachodnim

Chrystianizacja Pomorza Zachodniego od początku natrafiała na duże opory. 
Powołane w 1000 roku biskupstwo w Kołobrzegu, podporządkowane metropolii 
w Gnieźnie, upadło dość szybko. Również próby rozciągnięcia zwierzchnictwa 
politycznego nad Pomorzem Zachodnim przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
okazały się nietrwałe. Zapewne w dużej mierze było to konsekwencją sąsiadowa-
nia z silnym Związkiem Lucickim i starymi ośrodkami kultu pogańskiego. W tym 
czasie Szczecin, obok Wolina, stanowił ważny ośrodek kupiecki na Pomorzu 
Zachodnim7.

Ewangelia zawitała na stałe do Szczecina dopiero podczas misji biskupa 
Ottona z Bambergu. Podczas swojej pierwszej podróży ewangelizacyjnej w 1124 
roku odwiedził on m.in. Szczecin. Jednak po misji Ottona doszło do wielu aktów 
apostazji zarówno w Szczecinie, jak i Wolinie8. Zaistniała potrzeba kolejnej misji. 
Otton przybył na Pomorze Zachodnie ponownie cztery lata po pierwszej misji, 
w 1128 roku. Tym razem odwiedził ziemie na zachód od Odry, jednak wyjątek 
zrobił dla Szczecina i Wolina, do których przybył ponownie. Chodziło przede 
wszystkim o uniemożliwienie prób powrotu do pogaństwa9. Szczegółowo zrela-
cjonował to w żywocie św. Ottona tzw. Mnich z Prüfening10.

Na ziemiach ewangelizowanych przez Ottona z Bambergu w 1140 roku 
zostaje utworzone biskupstwo z siedzibą w Wolinie. W bulli Ex commisa nobis 
papież Innocenty II wymienia Szczecin jako uposażenie biskupstwa w Wolinie11. 

7 W. Stępiński, Zarys dziejów diecezji kamieńskiej do połowy XVI, „Prezbiterium” 1985,  
nr 1–5, s. 26.

8 Między innymi w 1127 r. został zburzony kościół św. Wojciecha, zbudowany w pobliżu 
Szczecina podczas pierwszej misji św. Ottona. J. Majkowski, Szczecin a św. Stanisław i św. Wojciech, 
„Prezbiterium” 1979, nr 7–8, s. 257.

9 M.K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008, s. 113.
10 G. Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012, s. 278.
11 Z. Lec, R. Skarżyński, D. Śmierzchalski-Wachocz, Kalendarium Kościoła na Pomorzu 

Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., w: G. Wejman (red.), Kalendarium Kościoła na Pomo-
rzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, Szczecin 2007,  
s. 15.
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Kilkadziesiąt lat później biskupi pomorscy przenieśli swoją siedzibę do Kamienia 
Pomorskiego. Był on mniej narażony na najazdy sąsiadów niż Wolin12.

Także w Szczecinie rozwijało się życie religijne. Książę szczeciński  
Otton I dokonał wielu fundacji na rzecz pomorskich klasztorów13. Rozważał rów-
nież uczynienie ze Szczecina ośrodka administracji kościelnej. Myślał o stworze-
niu w Szczecinie biskupstwa, a nawet metropolii14.

Na rządy biskupa Helinga Ivena (1446–1468) przypadają reformy w Kościele 
zachodniopomorskim. Uchwałami synodów w Szczecinie i Golczewie diecezja 
zostaje podzielona na archidiakonaty. Archidiakonatem większym zostaje także 
Szczecin15. Kolejny synod odbywa się w Szczecinie w 1500 roku, za biskupa 
Marcina Karitha16.

Po wystąpieniu Marcina Lutra na Pomorze Zachodnie szybko dotarły nowe 
prądy religijne. W 1531 roku sejm pomorski w Szczecinie proklamował wolność 
w głoszeniu kazań. Natomiast na sejmiku w Trzebiatowie w 1534 roku oficjalnie 
wprowadzono protestantyzm. Dzieło reformacji przeprowadzono pod wodzą Jana 
Bugenhagena, a katolicyzm stał się wyznaniem mniejszości17.

Powracanie katolicyzmu na ziemie Pomorza Zachodniego dostrzec można 
już od XIX wieku. Są to najpierw nieliczne próby. W Szczecinie odprawia się 
katolickie nabożeństwa dla żołnierzy garnizonu oraz w kaplicy zamkowej18. 
W 1772 roku powstaje pierwsza w Szczecinie od czasów reformacji katolicka pla-
cówka duszpasterska św. Jana Chrzciciela, przekształcona w 1809 roku w para-
fię19. W XIX wieku obserwuje się stały wzrost liczby katolików na Pomorzu 
Zachodnim i rozwój organizacji kościelnej. Związane to było także z napływem 
robotników sezonowych z Polski. W przededniu wybuchu II wojny światowej 
liczba katolików sięgnęła 3,5 proc.20

12 G. Wejman, Stolica biskupia w kamieniu Pomorskim w XIII wieku, „Colloquia Theologica 
Ottoniana” 2010, nr 2, s. 161.

13 Z. Lec, R. Skarżyński, D. Śmierzchalski-Wachocz, dz. cyt., s. 35.
14 Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim do 1945 

roku, http://kuria.pl/aktualnosci/polecane/Wybrane-zagadnienia-z-dziejow-Kosciola-katolickiego-
na-Pomorzu-Zachodnim-do-1945-roku_8 (3 X 2013).

15 W. Stępiński, Zarys dziejów…, s. 36.
16 Z. Lec, R. Skarżyński, D. Śmierzchalski-Wachocz, dz. cyt., s. 51.
17 Tamże, s. 54–55.
18 E. Rymar, Z dziejów katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim od czasów reformacji do  

1945 r., „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 42.
19 Z. Lec, R. Skarżyński, D. Śmierzchalski-Wachocz, dz. cyt., s. 72–73.
20 Tamże, s. 88. Diecezja kamieńska przestała istnieć 12 października 1545 r.
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Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej zmieniło nie tylko przynależność 
państwową. Po kilkuset latach dominacji protestanckiej wróciło do katolicyzmu 
za sprawą jego nowych mieszkańców. 15 sierpnia 1945 roku kard. August Hlond 
mianował pięciu administratorów apostolskich, wśród nich ks. Edmunda Nowic-
kiego, który został rządcą północnej części archidiecezji wrocławskiej, części 
diecezji berlińskiej i prałatury pilskiej. Stanowiło to 1/7 powojennego obszaru 
Polski. Nowy administrator swoją siedzibę ustanowił w Gorzowie Wielkopol-
skim21. Do normalizacji sytuacji Kościoła katolickiego na ziemiach północnych 
i zachodnich doszło dopiero kilkadziesiąt lat później. 28 czerwca 1972 r. papież 
Paweł VI utworzył na tych ziemiach trzy diecezje: koszalińsko-kołobrzeską, 
szczecińsko-kamieńską oraz gorzowską22. W 1992 roku papież Jan Paweł II pod-
niósł diecezję szczecińsko-kamieńską do rangi archidiecezji i ustanowił metropo-
lię szczecińsko-kamieńską23.

Wraz z formowaniem się administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim 
kształtowała się również nowa tożsamość tego regionu. Nie było to łatwe z racji 
skomplikowanych dziejów tych ziem, jak również złożonej struktury społecznej. 
W procesie tworzenia nowej tożsamości tego regionu miały i mają znaczące miej-
sce także media katolickie. Wraz z powstaniem diecezji szczecińsko-kamieńskiej 
zaczęły się kształtować media katolickie, które w sposób szczególny były zainte-
resowane tym, co dzieje się na Pomorzu Zachodnim.

2. prasa katolicka

Po powstaniu diecezji szczecińsko-kamieńskiej zaczęto powoli budować jej 
struktury administracyjne oraz instytucje. Wśród nich znalazły się także media 
katolickie. Pierwszym periodykiem było „Prezbiterium” (1973 r.), pismo urzę-
dowe diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Z racji swojego charakteru zamieszczało 
dekrety i decyzje biskupa, normy administracyjne i przepisy państwowe. Pismo 
stanowiło świadectwo powstania nowego ośrodka administracji kościelnej, sie-
dziby biskupa. Sprzyjało więc swego rodzaju reorientacji przede wszystkim 
księży pracujących w diecezji z Gorzowa Wielkopolskiego, jako ośrodka admini-
stracji kościelnej, na Szczecin. Pierwszy biskup szczecińsko-kamieński, J. Stroba, 

21 K. Kowalczyk, Stosunki państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1972. 
Zarys problemu, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki…, s. 28.

22 K. Kozłowski, Formowanie się diecezji na Pomorzu Zachodnim w 1972 roku, w: G. Wejman 
(red.), Kościół rzymskokatolicki…, s. 73.

23 G. Wejman, Historia (arch)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1972–2005,  
w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki…, s. 161.
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w pierwszym numerze „Prezbiterium” pisał: „Pismo urzędowe diecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej […] będzie częściowym przynajmniej wyrazem wspólnoty 
kapłanów ze swoim biskupem”24.

„Prezbiterium” jednak wypełniały nie tylko normy administracyjne, tym 
bardziej że przez długi czas był to jedyny periodyk kościelny wydawany regu-
larnie w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Stąd pojawiło się wiele tekstów histo-
rycznych poświęconych Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu. W dużej mierze 
dotyczyły one chrześcijańskiej tożsamości tych ziem. Stało się to o tyle ważne, że 
w tym okresie trudno było o tego typu publikacje gdziekolwiek indziej.

Numer 6/8 z roku 1974 prawie w całości poświęcony jest 850. rocznicy chrztu 
Pomorza Zachodniego. Przywołana została postać św. Ottona z Bambergu i jego 
dzieło ewangelizacji25, jak również rozwój administracji kościelnej w ciągu wieków26. 
Wiele tekstów dotyczyło także kultury materialnej kształtowanej przez Kościół27.

Z kolei większość rocznika 1985 odnosiła się do 40. rocznicy powrotu Koś-
cioła na Pomorze Zachodnie. Znów na łamach „Prezbiterium” przywołano szereg 
tematów o charakterze historyczno-wspomnieniowym28 i kulturowym29.

W „Prezbiterium” pojawiło się także wiele publikacji dotyczących kształto-
wania tożsamości Pomorza Zachodniego w ciągu dekad po II wojnie światowej. 
Było to związane przede wszystkim z obozową przeszłością bp. K. Majdańskiego, 
a także z obecnością na terenie diecezji takich miejsc jak Siekierki30.

Pod koniec lat 80. XX wieku diecezja uzyskała zupełnie nowe i niespotykane 
wcześniej możliwości. 22 stycznia 1989 roku bp K. Majdański zapowiedział spe-
cjalnym listem wydawanie na Pomorzu Zachodnim katolickiego dwutygodnika 
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Biskup wyjaśnił, że tytuł nawiązuje zarówno do 
historii (czasów Mieszka I), jak i pobytu w Szczecinie Jana Pawła II31. To w tym 

24 Biskup Szczecińsko-Kamieński, „Prezbiterium” 1973, nr 1–2, s. 3.
25 Zob. K. Liman, Postać Ottona z Bambergu w przekazach hagiograficznych XII w., „Prez-

biterium” 1974, nr 6–8, s. 14–22.
26 Zob. W. Stępiński, Uwagi do najstarszych dziejów Kościoła w Kamieniu Pomorskim  

(do XIV w.), „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 23–34.
27 Zob. R. Kostynowicz, Problemy konserwatorskie na terenie diecezji szczecińsko-kamień-

skiej, „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 61–74.
28 Zob. W. Stępiński, Zarys dziejów diecezji kamieńskiej do połowy XVI w., „Prezbiterium” 

1985, nr 1–5, s. 26–40; abp J. Stroba, Początki diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1985, 
nr 1–5, s. 66–75.

29 Zob. L. Madejska, R. Kostynowicz, Przewodnik po bazylice katedralnej św. Jakuba 
w Szczecinie, „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 56–58.

30 P. Fenrych, Msza św. Rocznicowa w Siekierkach, „Prezbiterium” 1989, nr 9–10, s. 284.
31 Bp K. Majdański, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Słowo pasterskie do odczytania w koś-

ciołach diecezji w niedzielę 22 I 1989 r., „Prezbiterium” 1989, nr 1–2, s. 23–25.
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czasie wyszedł pierwszy numer protoplasty dwutygodnika – „Wczoraj i Dziś”. 
Czasopismo ukazało się dziesięciokrotnie (w tym 2 numery specjalne, w marcu 
1987 r. i wrześniu 1988 r.)32.

Pierwszym redaktorem naczelnym „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” był  
J.A. Kłys. 17 stycznia 1991 roku nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Nowym 
redaktorem naczelnym został ks. M. Wittlieb, który pełnił tę funkcję do zakoń-
czenia edycji pierwotnej wersji dwutygodnika. Pismo liczyło 24 strony. Ale 
często było wzbogacane o dodatki (dla dzieci – „Dziecko Boże”; dla młodzieży 
– „Jozue”; dla studentów – „Exodus”; dla nauczycieli i katechetów – „Głos Kate-
chety”). Wówczas liczyło nawet 32 strony. Później, podczas spotkań kolędowych 
redakcji, pojawił się pomysł ogłaszania „Autora Roku”. Stało się to jednocześnie 
okazją do promocji kultury lokalnej. Promocji służyło również utworzenie sześ-
ciu ośrodków terenowych na terenie archidiecezji. Przyczyniło się to do szerszej 
obecności na łamach dwutygodnika tematyki dotyczącej spraw spoza Szczecina, 
związanej z różnymi częściami Pomorza Zachodniego33.

Poziom tematyki historycznej i kulturalnej na łamach „Kościoła nad Odrą 
i Bałtykiem” w pierwszej połowie 1991 roku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Odsetek tematyki historycznej i kulturalnej 
na łamach „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” w pierwszym półroczu 1991 roku

Kolejny numer „Kościoła  
nad Odrą i Bałtykiem”

Ogólna liczba 
artykułów

Odsetek tematyki 
historycznej 

Odsetek tematyki 
kulturalnej

1/1991 17 12 0
2/1991 12 8 8
3/1991 10 10 10
4/1991 15 0 0
5/1991 24 8 8
6/1991 23 17 13
7/1991 22 5 9
8/1991 23 35 9
9/1991 15 13 6
10/1991 20 5 0
11/1991 23 13 13
12/1991 30 10 17

Źródło: badania własne autora.

32 G. Wejman, Edycja szczecińska – „Niedziela” nad Odrą i Bałtykiem, www.niedziela.
pl/artykul/2823/Edycja-szczecinska---%E2%80%9ENiedziela-nad (17 X 2013).

33 Tamże.



78 krzysztof łuszczek

Materiały dotyczące historii i kultury zajmują w poszczególnych numerach 
„Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” dużo miejsca, stanowią nawet 44 proc. całej 
poruszanej w numerze tematyki. Oczywiście, co zrozumiałe, przeważa tematyka 
religijna. Problematyka historyczna często dotyczy wydarzeń z zakresu histo-
rii Polski (np. Konstytucji 3 maja)34, ale równie często pojawia się tematyka 
dotycząca tożsamości historyczno-kulturowej poszczególnych części Pomorza 
Zachodniego35. Na łamach dwutygodnika wielokrotnie ukazywały się materiały 
dotyczące wydarzeń związanych z osobą św. Ottona z Bambergu i jego misją 
oraz związane z II wojną światową36. Wraz z rozwojem dwutygodnika przyby-
wało artykułów o tematyce kulturalnej i historycznej (np. seria Granitowe Klej-
noty poświęcona architekturze sakralnej na Pomorzu Zachodnim). Na większą 
obecność tematyki lokalnej na łamach „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” wpły-
nęło również utworzenie redakcji terenowych. Związane to było z dużą grupą 
zaproszonych do współpracy autorów z terenu. Średnia liczba autorów w ciągu 
roku wahała się od 136 do 215 osób. Czasopismo budowało tożsamość mieszkań-
ców Pomorza Zachodniego na poziomie zarówno regionalnym, jak i lokalnym37. 
O tych zasługach przypomniał ks. abp M. Przykucki w dekrecie oznajmującym 
zakończenie wydawania „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” w dotychczasowej 
formie38. 

W tym samym czasie, kiedy rozpoczęto wydawanie „Kościoła nad Odrą 
i Bałtykiem”, w środowisku alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego pojawiła się inicjatywa powołania własnego czasopisma. Z początku 
nosiło tytuł „Agora”, który dość szybko zmieniono na „Nazaret”. Ogółem ukazało 
się 24 numery czasopisma. Najpierw gazeta wychodziła w nakładzie kilkudzie-
sięciu egzemplarzy, by pod koniec osiągnąć nakład prawie 4 tys. egzemplarzy. 
Kolejnymi szefami redakcji byli alumni: T. Stroynowski, P. Dzedzej, K. Łuszczek. 
Pismo poruszało przede wszystkim tematy ogólnokościelne i ogólnoteologiczne. 
Pojawiło się także wiele tekstów dotyczących tematyki społecznej39.

34 Zob. „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1991, nr 8.
35 Zob. np. R. Włodkowski, Pole Bożego Ciała, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1991, nr 6, 

s. 16.
36 Zob. „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1991, nr 12.
37 M.J. Wittlieb, Prasa katolicka w nowym i pełnym rozkwicie, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 

1998, nr 16–17, s. 16.
38 Dekret dotyczący przekształcenia dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, „Prez-

biterium” 1998, nr 5–6, s. 149.
39 Zob. Jarocin ’93, „Nazaret” 1993, nr 20, s. 16.
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W 1998 roku „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” rozpoczął nowy etap swo-
jej historii, ukazując się jako dodatek do ogólnopolskiego wydania „Niedzieli”. 
Nowym redaktorem naczelnym został ks. G. Wejman40. Zmienił się sposób reda-
gowania gazety, chociażby z racji zmniejszenia jej objętości. Wciąż jednak ukazy-
wały się materiały dotyczące tożsamości regionu. W drugim kwartale 2013 roku 
udział tematyki historycznej i kulturalnej w „Kościele nad Odrą i Bałtykiem”, 
dodatku do „Niedzieli”, ukazano w tabeli 2.

Tabela 2. Odsetek tematyki historycznej i kulturalnej 
na łamach „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem”, dodatku do „Niedzieli”,  

w drugim kwartale 2013 roku

Kolejny numer „Niedzieli” 
z dodatkiem „Kościół  
nad Odrą i Bałtykiem”

Ogólna liczba 
artykułów

Odsetek tematyki 
historycznej

Odsetek tematyki 
kulturalnej

14/2013 12 8 0
15/2013 11 17 17
16/2013 12 8 0
17/2013 12 8 8
18/2013 14 21 0
19/2013 15 0 7
20/2013 14 14 0
21/2013 14 14 0
22/2013 14 0 0

Źródło: badania własne autora.

Z tabeli 2 wynika, że tematyka dotycząca historii i kultury regionu jest stale 
obecna w czasopiśmie. Co prawda, można zauważyć zmienną obecność tej tema-
tyki, i to czasami dość znaczną, jednak są to elementy stałe w pracy dziennikar-
skiej. Niewątpliwie na pierwszym planie znajduje się tematyka religijna41.

40 Dekret nominacyjny dla redaktora dodatku do „Niedzieli”, „Prezbiterium” 1998, nr 5–6, 
s. 150.

41 Ciekawą propozycją jest wydawane od 2009 r. czasopismo „Prosto z Mostu”. Jego ideą 
jest krzewienie ekumenizmu wśród młodych chrześcijan na Pomorzu Zachodnim. Do października 
2013 r. ukazało się 30 numerów. Twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma jest P. Kołodziej-
ski. W skład redakcji wchodzą przedstawiciele parafii: katolickich, prawosławnej, augsbursko- 
-ewangelickiej oraz greckokatolickiej. Mimo że większość tematyki ma charakter ogólnokościelny 
i ogólnoteologiczny, to jednak jest ona poruszana z perspektywy konkretnych wspólnot religijnych, 
żyjących w parafiach Pomorza Zachodniego. Pokazuje jednocześnie nieznane lub nowe aspekty życia 
religijnego w tym regionie Polski. Zob. np. S. Sikora, Bieganie jest wolnością, kojarzy się z wolnością 
i daje poczucie wolności, „Prosto z Mostu” 2013, nr 27, s. 29–31.
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Trzeba również zaznaczyć, że oprócz dużych tytułów (jak „Niedziela”) 
w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wychodzi spora liczba tytułów parafial-
nych. W 2009 roku na 45,5 tys. egzemplarzy prasy katolickiej rozprowadzanej 
w archidiecezji 32 tys. stanowiły tytuły parafialne42. W tę przestrzeń włączają się 
także media zakonne, wydając głównie biuletyny i gazetki parafialne.

W 1991 roku w środowisku Wyższego Seminarium Duchownego w Szczeci-
nie powstało czasopismo naukowe „Szczecińskie Studia Kościelne”. Jak zadekla-
rowała redakcja w pierwszym numerze, miały być w nim publikowane artykuły 
naukowe z „różnych dyscyplin kościelnych, recenzje książek, przykłady pracy 
seminarium naukowego”43. Wśród tekstów opublikowanych w czasopiśmie znala-
zło się szczególnie wiele dotyczących historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 
W tabeli 3 pokazano objętość tekstów historycznych w numerach 1–5.

Tabela 3. Objętość tematyki historycznej 
w pierwszych pięciu numerach „Szczecińskich Studiów Kościelnych”

Kolejny numer „Szczecińskich 
Studiów Kościelnych” Ogólna liczba stron Odsetek objętości tematyki 

historycznej
Nr 1 156 0
Nr 2 134 38
Nr 3 183 8
Nr 4 168 14
Nr 5 194 8

Źródło: badania własne autora.

Mimo że objętość tematyki historycznej dość znacznie waha się, była ona 
jednak stale obecna w „Szczecińskich Studiach Kościelnych”. Tę tradycję kon-
tynuuje czasopismo, które jest następcą „Szczecińskich Studiów Kościelnych”. 
W „Colloquia Theologica Ottoniana”, bo o nim mowa, tematyka dotycząca histo-
rii Szczecina i regionu jest stale obecna.

3. media elektroniczne

Przemiany 1989 roku umożliwiły Kościołowi rozwój także sfery mediów 
elektronicznych. Diecezja szczecińsko-kamieńska szybko wykorzystała nowe 

42 P. Skiba, Czytelnictwo prasy katolickiej w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbi-
terium” 2010, nr 7–8, s. 382–384.

43 Od redakcji, „Szczecińskie Studia Kościelne” 1991, nr 1, s. 3.
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możliwości. W lipcu 1991 roku ruszyło Katolickie Radio „FM Lipiany”44. Kilka 
miesięcy później, 11 listopada, w Szczecinie zostało uruchomione Radio AS. Na 
początku nadawano przede wszystkim muzykę. Z czasem na antenę trafiły audy-
cje o tematyce społeczno-gospodarczej, kulturalnej i religijnej. Tych ostatnich 
było na antenie w 1993 roku 20 proc. Również słuchalność Radia AS na począt- 
ku jego działalności była niezwykle wysoka. Sięgała 53 proc., a największą 
grupę słuchaczy stanowiły osoby między 17. a 35. rokiem życia45. W 1996 
roku ks. abp M. Przykucki powołał Radę Programową Katolickiego Radia AS. 
Na czele jedenastoosobowego gremium stanął ks. bp Marian Błażej Kruszyło-
wicz46. 31 lipca 1997 roku Radio AS rozpoczęło rozpowszechnianie programu za 
pośrednictwem Internetu. Była to trzecia taka inicjatywa w Polsce, po RMF FM  
i III Programie Polskiego Radia47. 15 grudnia 1994 roku koncesję na nadawanie 
otrzymało Katolickie Radio „FM Gryfice”48.

Po kolejnych zmianach w strukturze radiofonii katolickiej w Polsce roz-
głośnie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej trafiły ostatecznie do sieci Radia 
Plus. Oprócz pasma ogólnopolskiego nadają wiele programów o charakterze 
lokalnym i regionalnym. W audycji Radia Plus Szczecin „W rytmie wydarzeń” 
możemy znaleźć najaktualniejsze informacje ze Szczecina i regionu49. Z kolei 
program „Z widokiem na Szczecin” porusza tematykę dotyczącą kultury i historii 
Szczecina50.

3 listopada 1992 roku ks. abp M. Przykucki wydał dekret o ustanowieniu 
Radiowo-Telewizyjnej Redakcji Programów Katolickich w archidiecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej. Redakcja otrzymała nazwę „Arwizja”. Miała się zająć upo-
wszechnieniem wartości chrześcijańskich w radiu i telewizji51.

Niedługo później w Polskim Radiu Szczecin oraz TVP Szczecin pojawiły 
się audycje katolickie. Audycje w Polskim Radiu Szczecin zaczęto emitować od 

44 Radio z misją. Rozmowa z ks. Ireneuszem Sokalskim, dyrektorem Diecezjalnych Rozgłośni 
Radiowych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1994, nr 18,  
s. 11.

45 I. Sokalski, Dwa lata działalności Radia AS, „Prezbiterium” 1993, nr 9–10, s. 288.
46 Dekret o ustanowieniu Rady Programowej Katolickiego Radia AS, „Prezbiterium” 1996, 

nr 11–12, s. 252–253.
47 Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1997, nr 17, s. 12.
48 Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1995, nr 5, s. 25.
49 W rytmie wydarzeń, www.radioplus.pl/program/1018/w_rytmie_wydarzen (2 XI 2013). 
50 Z widokiem na Szczecin, www.radioplus.pl/program/1019/z_widokiem_na_szczecin  

(2 XI 2013).
51 Dekret o ustanowieniu Radiowo-Telewizyjnej Redakcji Programów Katolickich w Archi-

diecezji Szczecińsko Kamieńskiej, „Prezbiterium” 1992, nr 11–12, s. 327.
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1991 roku. Przygotowywał je na początku dominikanin o. P. Kozacki. Musiał 
sobie poradzić z koncepcją programu oraz problemami warsztatowymi. Audycja 
była wypełniona przede wszystkim informacjami z życia parafii diecezji, przed-
stawionych w kluczu duszpasterskim52. W ciągu dwudziestu lat audycja przeszła 
szereg transformacji. Zmieniała się pora jej nadawania, długość i dziennikarze. 
Obecnie audycja nosi tytuł „Religia na fali”, a tworzy ją dziennikarz Polskiego 
Radia Szczecin P. Kołodziejski. Program prezentuje przede wszystkim aktualno-
ści z życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim53. Z racji przygotowywania przez 
Polskie Radio Szczecin wielu audycji cyklicznych o tematyce historycznej i kul-
turalnej w audycji religijnej tematyka ta jest poruszana jedynie marginalnie. 

Także Telewizja Polska Szczecin ma „katolickie okienko”. Od 1999 roku 
realizowany jest program „Arka”. Opowiada o ważnych wydarzeniach Kościoła 
na Pomorzu Zachodnim54. Program tworzy A. Świtalska, a realizuje M. Szewłoga. 
Inspirację program ten czerpie przede wszystkim z roku liturgicznego. To z kolei 
implikuje określoną tematykę pastoralną poszczególnych odcinków55. Mimo sku-
pienia na tematyce liturgiczno-pastoralnej w programie „Arka” pojawiają się rów-
nież tematy historyczne i kulturalne, najczęściej powiązane z życiem Kościoła. 
Ich odsetek w drugim kwartale 2013 roku ukazano w tabeli 4.

Tabela 4. Odsetek tematyki historycznej i kulturalnej w programie TVP Szczecin „Arka” 
w drugim kwartale 2013 roku

Data emisji kolejnego odcin-
ka programu „Arka”

Ogólna liczba  
tematów w odcinku

Odsetek tematyki 
historycznej

Odsetek tematyki 
kulturalnej

7 IV 2013 5 20 20
14 IV 2013 6 17 17
21 IV 2013 4 0 0
28 IV 2013 4 0 25
5 V 2013 5 0 0
12 V 2013 4 0 0
19 V 2013 4 0 0
26 V 2013 4 0 25
2 VI 2013 4 0 0
9 VI 2013 5 0 0
23 VI 2013 4 0 25

Źródło: badania własne autora.

52 Religia na fali. Audycja Polskiego Radia Szczecin z 30.10.2011, http://radioszczecin.
pl/129,12370,30-10-2011-religia-na-fali (4 XI 2013).

53 Religia na fali 2013, http://radioszczecin.pl/129,12233,religia-na-fali-2013 (4 XI 2013).
54 Arka, www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/arka (5 XI 2013).
55 R. Gołębiowski, „Arka” – Ewangelizacyjne 10-lecie, „Niedziela” 2009, nr 16, s. V i VII.
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Z tabeli 4 wynika, że tematyka historyczna i kulturalna pojawia się w pro-
gramach „Arki” incydentalnie. Jeżeli już jest, to wiąże się zazwyczaj z życiem 
Kościoła lub aktualnymi wydarzeniami.

Do grupy mediów elektronicznych należy również zaliczyć portale inter-
netowe. Wymienić tu należy przede wszystkim oficjalny portal archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej (http://www.szczecin.kuria.pl) oraz portal młodych 
(http://ichtis.info). Stanowią one źródło wiedzy o bieżących wydarzeniach i życiu 
Kościoła na Pomorzu Zachodnim56. Na portalu diecezjalnym pojawiają się mate-
riały dotyczących historii Pomorza Zachodniego.

Głównym zadaniem mediów katolickich jest ewangelizacja za pośrednic- 
twem środków komunikacji społecznej. Jednak sytuacja mediów lokalnych 
i regionalnych charakteryzuje się specyficznymi uwarunkowaniami. Relacjonują 
one często wydarzenia dotyczące niewielkich grup ludzi czy miejsc mało znanych. 
Stąd w sposób naturalny oprócz tematyki religijnej może pojawić się inna, luźno 
związana lub w ogóle niezwiązana z Kościołem. Co więcej, w pewnych sytua-
cjach, gdyby media katolickie nie zrelacjonowały pewnych wydarzeń, być może 
w ogóle nie trafiłyby one nigdy do świadomości społecznej (dotyczy to zwłaszcza 
pierwszego okresu funkcjonowania „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem”).

Niniejsza analiza pokazuje również pewną prawidłowość polegającą na 
przewadze mediów drukowanych, jeżeli chodzi o prezentowanie tematyki histo-
rycznej i kulturalnej. Media elektroniczne skupiają się bardziej na relacjonowaniu 
aktualnych wydarzeń. Poza tym proces produkowania przez nie komunikatów jest 
często bardziej pracochłonny i wymagający większego zaangażowania sprzęto-
wego. Media elektroniczne stanowią więc komplementarne uzupełnienie tego, 
co na temat tożsamości religijnej, historycznej i kulturowej Szczecina i Pomorza 
Zachodniego przekazują media drukowane.
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medIa KaTolIcKIe W KSzTaŁToWaNIU TożSamoścI SzczecINa 
I pomoRza zacHodNIego

Streszczenie

Szczecin i Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej znalazły się w zupełnie 
nowej sytuacji za sprawą zmian zarówno w granicach, jak i składzie narodowościowym, 
wywołanych przez wojnę. Nowi mieszkańcy tego regionu musieli na nowo określić swoją 
tożsamość. Co najmniej od kilkudziesięciu lat uczestniczą w jej budowaniu media katolickie. 
W sposób całkowicie naturalny dotyczy to tożsamości religijnej. Jest to pierwsze zadanie 
mediów katolickich, ale możemy tam znaleźć także wiele materiałów dotyczących historii 
i kultury regionu. Szczególną rolę odgrywa tutaj prasa katolicka. Wiele wniósł w budowanie 
tożsamości historycznej i kulturowej regionu dwutygodnik katolicki „Kościół nad Odrą 
i Bałtykiem”. Mniejszą rolę w dziele kształtowania tożsamości na poziomie historycznym 
i kulturowym odgrywają media elektroniczne, ale wynika to często ze specyfiki ich pracy. 
Zarówno prasa katolicka, jak i katolickie media elektroniczne stanowią pewien komple-
mentarny układ, który ma wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców Szczecina 
i regionu.

Słowa kluczowe: media katolickie, prasa katolicka, katolickie media elektroniczne, 
Pomorze Zachodnie

caTHolIc medIa IN THe SHapINg of IdeNTITy of SzczecIN 
aNd WeSTeRN pomeRaNIa

Summary

After the Second World War, Szczecin and Western Pomerania have found themselves 
in a completely new situation owing to war-induced changes in both boundaries and ethnic 
composition. New inhabitants of this region had to determine their identity anew. At least 
for a few decades, Catholic media have been involved in its development. In a completely 
natural way, this refers to religious identity. This is the first task of Catholic media but we 
can also find there many materials referring to the history and culture of the region. A special 
role is played here by Catholic press. A Catholic fortnightly magazine “Kościół nad Odrą 
i Bałtykiem” has contributed a lot to the development of historic and cultural identity of the 
region. Electronic media contribute less to the work of identity shaping at the historical and 
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cultural level but this often results from the specific character of their work. Both Catholic 
press and Catholic electronic media constitute a certain complementary system which is 
influential in the shaping of identity of the inhabitants of Szczecin and the region.

Keywords: catholic media, catholic press, catholic electronic media, Western Pomerania

Translated by Jerzy Stępień
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STRUKTURa byToWa czŁoWIeKa 
W UjĘcIU maXa ScHeleRa 

grzegorz mazur1 
Pasewalk

Wstęp

W dorobku filozoficznym Maxa Schelera szczególną pozycję zajmują 
rozważania aksjologiczne i etyczne. Dlatego utrwalił się obraz filozofa jako 
przede wszystkim twórcy fenomenologicznej etyki. Obraz ten przesłania jed-
nak wiele innych jego dokonań, świadczących o zainteresowaniu problemami 
antropologicznymi.

Jedna z ostatnich prac M. Schelera opublikowanych przed śmiercią zawiera 
znamienne wyznanie: „Kwestie: Czym jest człowiek i jakie jest jego stanowi-
sko w bycie, zajmowały mnie od pierwszego przebudzenia mojej świadomości 
filozoficznej znacznie bardziej aniżeli wszystkie inne zagadnienia filozoficzne”2. 
Zagadnienie człowieka stanowiło dla niego centralny temat filozofowania, wokół 
którego koncentrowały się inne problemy.

Metafizyka, teoria poznania, socjologia, etyka ostatecznie wracają do tego 
samego przedmiotu. Człowiek jako problem filozoficzny przewija się mniej lub 
więcej wyraźnie przez całą myśl tego filozofa.

Na podstawie opublikowanych źródeł, rozrzuconych po jego różnych pra-
cach, w których wątki antropologiczne i ogólnometafizyczne przeważnie nie są 

1 O. mgr Grzegorz Mazur, doktorant, przygotowuje rozprawę doktorską u ks. prof. dr. hab. 
Wiesława Dyka; e-mail: g.mazur@gmx.de.

2 M. Scheler, Stanowisko człowieka w Kosmosie, w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii 
wiedzy, tłum. A. Węgrzecki, S. Czerniak, Warszawa 1987, s. 43.

DOI: 10.18276/cto.2015.1-05
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prowadzone w sposób systematyczny, można uchwycić zasadnicze rysy Schele-
rowskich twierdzeń antropologicznych.

Poglądy filozoficzne M. Schelera podlegały ewolucji i wyrażone były w dłu-
giej i zawiłej składni, co powodowało i ciągle powoduje problem jednoznacznego 
ustalenia pewnych pojęć i twierdzeń. Dlatego też w literaturze na temat tego filo-
zofa spotyka się często tendencyjne, fragmentaryczne, a nawet całkowicie błędne 
interpretacje jego poglądów.

M. Scheler odrzuca koncepcje człowieka, które panowały w jego czasach. 
Tworzy własną koncepcję, biorąc pod uwagę wszystkie istotne właściwości 
człowieka.

Ważnym postulatem filozofii jest wypracowanie takiej antropologii, która 
by ukazała istotną ideę człowieka, pisze M. Scheler w swej pracy Stanowisko 
człowieka w kosmosie3. Rozwiązania tego zagadnienia nie należy oczekiwać od 
nauk szczegółowych czy religii. Te bowiem zajmują się człowiekiem z pewnego 
punktu widzenia, ujmują go tylko cząstkowo. Dlatego M. Scheler uważa, że 
należy wypracować filozoficzną antropologię, ujmującą podstawową strukturę 
człowieka, na której opierałyby się wszystkie istotne właściwości bytu człowieka, 
oraz – w dalszej kolejności – należałoby określić miejsce człowieka w obrębie 
całości bytu, świata oraz wobec Boga.

Rozwiązanie zagadnienia struktury bytowej człowieka wpływa na inne 
problemy filozofii człowieka i pozostaje w ścisłym związku z problematyką 
ogólnofilozoficzną.

1. System cielesny

Z uwagi na fakt posiadania ciała człowiek należy do świata zwierzęcego. 
Toteż samo pojęcie „człowiek” używane na tej płaszczyźnie rozważań jest pod-
porządkowane pojęciu „zwierzę”. Chcąc odróżnić pojęcie „człowiek” od pojęcia, 
które obejmowałoby w nim również to, co wykracza poza dziedzinę życia orga-
nicznego, M. Scheler mówi o pojęciu „systematyczno-przyrodniczym”, przeciw-
stawiając je „pojęciu istotowemu”. Posłużenie się takimi określeniami może od 

3 Tamże, s. 47.
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razu nasunąć przypuszczenie, że w obrębie systemu cielesnego nie napotyka on 
czegoś istotnego dla człowieka4.

Oczywiście niezbyt celowe byłoby szczegółowe analizowanie przyrodni-
czego pojęcia człowieka, dla którego nadrzędnym jest dla M. Schelera pojęcie 
„zwierzę”5, toteż podkreślimy tu jedynie te elementy, które mogą być ważne dla 
dalszych rozważań.

Przede wszystkim uderza w człowieku dysproporcja pomiędzy jego budową 
fizyczną a życiem psychicznym. Rozpatrywany ze stanowiska przyrodniczego 
wykazuje duże podobieństwo ze zwierzętami, posiada dobre narządy zmysłowe, 
spełnia analogiczne funkcje, tymi samymi prawami się rządzi i przechodzi etapy 
rozwojowe podobne do etapów u zwierząt6.

Pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem zachodzi więc wyłącznie różnica 
stopnia. Homo naturalis jest po prostu zwierzęciem7. Tym co jednak bardziej ude-
rza, gdy spoglądamy na człowieka, jest niezwykle rozwinięty system nerwowy8. 
Oczywiście „człowiek-zwierzę” musiał w określony sposób wykształcić się ze 
świata zwierzęcego. M. Scheler sądzi, że proces ten nie polegał na przystosowa-
niu się do wymagań życiowych i „walce o byt”. Decydującym czynnikiem nie 
była praca, sporządzanie narzędzi i posiadanie języka, gdyż nie istnieje przejście 
od sygnału, które używają zwierzęta, do „słowa”, jak też nie ma przejścia od 
posługiwania się przedmiotami (obserwowanego u wyższych małp) do używa-
nia narzędzi przez człowieka9. Aby „posiadać” słowo czy narzędzia, człowiek 
już musiał być człowiekiem. Nawiązuje tutaj Max Scheler do koncepcji Karola 
Marksa10.

4 Por. tamże, s. 48; A. Węgrzecki, Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, „Studia Filo-
zoficzne” 6 (1971), s. 47.

5 Szczegółowe analizy na ten temat można porównać w pracach M. Schelera: O idei człowieka, 
w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, S. Węgrzecki, Warszawa 1987, 
s. 3–41; Stanowisko człowieka w kosmosie, tamże, s. 43–149; Formy wiedzy i kształcenia, tamże,  
s. 333–383; Człowiek w epoce zacierania się przeciwstawieństw, tamże, s. 195–237; Człowiek i hi-
storia, tamże, s. 153–155.

6 Por. tenże, Formy wiedzy i kształcenia, s. 333; J. Pastuszka, Idea człowieka we współczes-
nych prądach filozoficznych, Poznań 1947, s. 25–26; tenże, Idea człowieka w filozofii M. Schelera, 
„Prąd” 25 (1938), s. 141–144.

7 Por. M. Scheler, O idei człowieka, s. 33–40.
8 Por. tenże, Formy wiedzy i kształcenia, s. 333.
9 Por. tenże, Resentyment a moralność, s. 207–214.
10 Por. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 76–80.
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Człowieka rozpatrywanego w aspekcie przyrodniczym nie można traktować 
jako „korony” ewolucji życia na ziemi11. „Jest on zwyrodniałym, chorym zwierzę-
ciem, w którym życie popełniło fałszywy krok i weszło w ślepą uliczkę”12. Z ana-
tomicznego punktu widzenia człowiek jest nieprzystosowany do konkretnego 
środowiska przyrodniczego, w którym mógłby żyć jak inne zwierzęta. U człowieka 
zachowały się najstarsze właściwości rzędu kręgowców (np. pięciopalcowa ręka). 
Jego organy nie są wyspecjalizowane, człowiek to „organologiczny dyletant”13.

Biorąc to pod uwagę, M. Scheler dochodzi do konkluzji, że człowiek – naj-
bardziej „umózgowiona” istota, która powstała w rozwoju najpóźniej – jako gatu-
nek skazany jest na śmierć14.

Należy zauważyć, że zabarwione negatywną oceną zapatrywania M. Sche-
lera na system cielesny człowieka zostały wygłoszone bez uwzględnienia innych 
systemów (psychiczny, noetyczny), jakby miały charakter autonomiczny15. Tym-
czasem nie jest wykluczone, że znajdują się one z nim w jakimś związku i że 
wówczas (ze względu na naturę owych na razie pominiętych systemów) wiele 
dawniejszych negatywnych punktów oceny M. Schelera mógłoby zostać osłabio-
nych bądź nawet usuniętych.

Także jeżeli spojrzymy na człowieka w aspekcie rozwojowym, to okazuje 
się, że sama organizacja cielesna domaga się zaistnienia dodatkowo swoistych 
warunków zewnętrznych, które nie posiadają już charakteru biologicznego. Mia-
nowicie z uwagi na właściwy przebieg kształtowania się człowieka wymaga on 
„umieszczenia” w specjalnym, typowo „ludzkim” środowisku społeczno-kultu-
rowym. Owszem, jest ono niezbędne z biologicznego punktu widzenia. Można 
nawet uznać, że właśnie konkretne warunki społeczno-kulturowe dopełniają 
i specjalizują środowisko czysto biologiczne16.

11 Por. A. Węgrzecki, M. Scheler, Warszawa 1975, s. 76–82; tenże, Struktura człowieka  
w ujęciu M. Schelera, s. 47–53.

12 M. Scheler, O idei człowieka, s. 25; tenże, Formy wiedzy i kształcenia, s. 323–333.
13 Por. tenże, O idei człowieka, s. 36–38.
14 Por. tamże, s. 33–41.
15 Niektórzy znawcy poglądów M. Schelera przypuszczają, że niedokończone zapatrywania 

mogą znajdować się w pracach jeszcze niepublikowanych. Nie jest też wykluczone, że przedwczesna 
śmierć uniemożliwiła zarejestrowanie tych poglądów (por. A. Węgrzecki, Scheler, s. 7–17).

16 Por. tenże, Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, s. 51–52.
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2. Stopnie poziomów psychicznych

„Strona organiczna” nie wyczerpuje jednak całokształtu bytu ludzkiego. 
Można przypuścić, że po uwzględnieniu innych jego „stron” wspomniane „braki” 
przedstawiają się w nowym świetle. Należałoby wziąć pod uwagę dziedzinę 
psychiki.

Kwestię tę częściowo naświetla znamienne stwierdzenie M. Schelera, że to, 
co dotyczy granicy tego, co psychiczne, pokrywa się z granicą tego, co ożywione 
w ogóle17. Zjawisk psychicznych jako takich nie można się więc dopatrywać 
tylko w człowieku, ponieważ ich zasięg bytowy jest znacznie szerszy. Ponadto, 
jak wynika z licznych wypowiedzi M. Schelera, są one związane ze zjawiskami 
życiowymi, z systemem cielesnym człowieka, wykazującym co najwyżej iloś-
ciowe różnice w stosunku do innych organizmów. Ogólnie można zatem przy-
puścić, że wszelkie przejawy „duszy” nie zapewniają człowiekowi wyjątkowego 
miejsca wśród istot żywych.

Aby ostatecznie wyjaśnić całą sprawę, należy zastanowić się nad tym, w jakim 
stosunku pozostają do siebie oba systemy częściowe – cielesny i psychiczny.

2.1. pęd uczuciowy

Najniższy stopień psychiczny stanowi nieświadomy, pozbawiony wrażeń 
i przedstawień pęd uczuciowy. Nie odznacza się on określonym specyficznie kie-
runkiem ani też określonym celem, nie ma jeszcze rozdziału uczucia i pędu. Jego 
jedynie dwiema stronami są: samo „zwrócenie się” (np. do światła) i „odwrócenie 
się”. Pęd ten jest najprymitywniejszym objawem psychicznym i występuje już 
u roślin jako ciążenie organizmu do odżywiania się, rozrostu i rozmnażania się18. 
On, a nie wrażenia czy świadomość, jest przeto dla M. Schelera elementarnym 
czynnikiem psychicznym.

U rośliny pęd ten zwraca się ku środowisku (kierunek „góra” i „dół”, światło 
i ziemia), ale bez określonego skierowania na przedmiot. Nie ujawnia charaktery-
stycznej zwierzęcej przestrzeni, brak jej jakiegokolwiek specyficznego wrażenia, 
skojarzenia, odruchu bezwarunkowego, nie posiada narządów zmysłowych ani 

17 Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 49.
18 Tamże, s. 50.
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też systemu nerwowego. Jej istnienie wyczerpuje się w odżywianiu i rozroście, 
rozmnażaniu się i śmierci.

Ten pierwszy stopień życia, pęd uczuciowy, obecny jest również u czło-
wieka. Dopiero bowiem u człowieka na funkcjach wyrazu i oznajmiania nabudo-
wuje się funkcja przedstawiania i nazywania za pomocą znaków. Ten pęd stanowi 
jedność wszystkich bogato zróżnicowanych popędów i afektów. Związane też są 
z nim przejawiające się jeszcze w człowieku właściwości roślinne, jak regulujący 
rozdział pokarmu, „wegetatywny” system nerwowy oraz rytmika snu i czuwania.  
M. Scheler lokalizuje ten pęd w pniu mózgowym człowieka, który prawdopodob-
nie jest też ośrodkiem funkcji gruczołów dokrewnych, umożliwiających procesy 
cielesne i psychiczne19.

2.2. Instynkt

Drugą psychiczną formę określa M. Scheler jako „instynkt”. Powstrzymuje 
się jednak od określania go za pomocą pojęć i definiuje, odwołując się wyłącz-
nie do tzw. zachowania się istoty żywej. Instynktowne jest dla niego zachowanie 
wykazujące ukierunkowanie celowe zachodzące ze stałym, niezmiennym rytmem 
i będące reakcją tylko na takie, powtarzające się sytuacje, które mają znaczenie 
dla sposobu życia gatunku jako takiego, a nie poszczególnych doświadczeń jed-
nostkowych, oraz wrodzone i dziedziczne, niezależnie od ilości prób (choć może 
ulec jeszcze specjalizacji)20. 

Ze względu na tę ostatnią cechę instynktowne zachowanie różni się od auto-
tresury (przez próby i błędy), od wszelkiego uczenia się oraz od wszelkiego uży-
wania rozumu (które są przydatne indywiduum, a nie gatunkom)21.

2.3. pamięć asocjacyjna

Zachowanie wybijające z przyzwyczajenia jest trzecią formą psychiczną 
i oznacza zdolność nazywaną „pamięcią asocjacyjną”. Przypisuje się je każdej 
istocie żywej, której zachowanie ulega powolnemu i stałemu przekształcaniu na 
podłożu zachowania wcześniejszego (tzn. w taki sposób, że każdorazowo stopień, 

19 Tamże, s. 55.
20 Tamże, s. 56–59.
21 Por. tenże, O idei człowieka, s. 23.
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w jakim jej zachowanie staje się sensowniejsze, jest ściśle uzależnione od liczby 
prób)22. Łączy się ona od pierwszej chwili pojawienia się ściśle z naśladowaniem 
działań i ruchów osobnika tego samego gatunku. Jednak świadome przypomi-
nanie zdarzeń, przeżyć oraz ich identyfikacja właściwe są tylko człowiekowi. 
Odnosi się to również do popędów, uczuć, afektów. Popęd staje się możliwym 
źródłem przyjemności, niezależnie od całokształtu potrzeb życiowych. Zasada 
przyjemności nie jest więc pierwotna (jak mniemali hedoniści), lecz jest dopiero 
następstwem rozwiniętej inteligencji, wspartej na asocjacji23.

2.4. praktyczna inteligencja

Z pamięcią asocjacyjną łączy się czwarta forma psychicznego życia, tzw. 
inteligencja praktyczna. Towarzyszy jej zdolność wyboru i dokonywanie wyboru. 
Istota żywa zachowuje się „inteligentnie”, jeżeli bez doświadczeń próbnych 
zachowuje się rozsądnie. Dokonuje się to w obliczu nowych sytuacji, które nie 
są typowe dla gatunku ani dla indywiduum, przy czym zachowanie to nie jest 
natychmiastowe i przede wszystkim niezależne od liczby dokonanych uprzednio 
prób. Tę inteligencję nazywamy „praktyczną”, ponieważ jej ostatecznym celem 
jest zawsze działanie, dzięki któremu organizm osiąga swój cel. Dlatego możemy 
ją zdefiniować jako nagle dokonujący się wgląd (w obrębie danego otoczenia) 
w stan rzeczy i wartości, który ani nie może być dany bezpośrednio w spostrze-
żeniu, ani też nie został kiedykolwiek przedtem spostrzeżony, tzn. mógłby być 
ewentualnie myślowo odtworzony24.

Rodzi się jednak pytanie, czy zwierzęta (szczególnie najwyżej zorganizo-
wane małpy człekokształtne) osiągnęły opisany tutaj stopień życia psychicznego, 
czy też nie25. Max Scheler powołuje się na Wolfganga Kohlera, który w wyniku 
długoletnich badań przypisuje badanym przez siebie zwierzętom najprostsze 
działanie inteligentne i twierdzi, że nie wszystkie osiągnięcia zwierząt można 
wyprowadzić z instynktów i procesów asocjacyjnych26.

22 Tamże, s. 65.
23 Tamże, s. 70–73.
24 Tamże, s. 74–75.
25 Tamże, s. 24.
26 Por. tenże, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 76–77; tenże, O idei człowieka, s. 25;  

J. Pastuszka, Idea człowieka w filozofii M. Schelera, s. 144–149.
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Podobnie wygląda sprawa woli wyboru i aktu wyboru. Uważa, że błędem 
jest odmawianie zwierzętom możliwości dokonywania wyboru, ponieważ nie 
zawsze porusza je stosunkowo silniejszy, pojedynczy popęd. „Zwierzę nie jest 
mechanizmem poruszanym przez popędy, tak jak nie jest automatem poruszanym 
przez instynkty czy mechanizmem pracującym na zasadzie asocjacji i ruchu”27.

Z pewnością nie przysługuje zwierzęciu, zdaniem M. Schelera, wybór mię-
dzy samymi wartościami (np. preferowanie wartości tego, co pożyteczne, nad 
to, co przyjemne). Także jeżeli chodzi o sferę afektywną, zwierzę o wiele bar-
dziej zbliżone jest do człowieka aniżeli pod względem inteligencji. Podarunek, 
gotowość do pomocy, pogodzenie się i podobne fakty można spotkać już wśród 
zwierząt28.

W przekonaniu więc M. Schelera psychika nie pojawia się wyłącznie u czło-
wieka. Rozmaite formy życia psychicznego istnieją także u istot żywych. Psy-
chika ludzka jest właściwie „przedłużeniem” psychizmu zwierzęcego. Uważa on 
również, że nie istnieje jakieś specjalne podłoże psychiki człowieka, które trady-
cyjnie nazywano „duszą”, najczęściej podciągając pod tę nazwę same przeżycia 
czy funkcje psychiczne. Cała działalność ludzka pozostaje w ścisłym związku 
z procesami fizjologicznymi. M. Scheler rozwiązuje tę kwestię za pomocą kate-
gorii „życia”. Największy błąd Kartezjusza widzi on właśnie w zupełnym jej 
pominięciu. Kartezjusz odmówił bowiem roślinom i zwierzętom psychicznej 
natury. Następstwem było wyrwanie człowieka z przyrody, przez co podstawowa 
forma życia została wyrzucona ze świata. Czynniki psychiczne sprowadził tylko 
do świadomości, wiążąc je wyłącznie z korą mózgową. W kartezjańskim obrazie 
świata nie ma życia jako takiego, rzeczywistość sprowadza się do myślowych 
punktów mechanizmu materialnego29.

Przeciwstawiając się temu, M. Scheler mówi ostro: „Fizjologiczny proces 
życiowy i psychiczny proces życiowy są ontologicznie rzecz biorąc ściśle iden-
tyczne. Są one różne tylko fenomenalnie [...]”30.

Istnieje jeden jednolity proces życiowy, którego stronami jest to, co cie-
lesne, oraz to, co psychiczne. Różnica między duszą i ciałem rodzi się wówczas, 
gdy proces życiowy zaczynamy badać w aspekcie zewnętrznym (biologicznym) 

27 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 79.
28 Por. tamże, s. 80.
29 Por. tamże, s. 123–125.
30 Tamże, s. 126.
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bądź wewnętrznym (psychologicznym). Jednak zawsze badamy to samo życie 
i jedność tę stanowi fakt, który dotyczy wszystkich istot żywych, a więc rów-
nież i człowieka. Między ciałem i duszą bądź mózgiem i duszą nie istnieje jakieś 
ontyczne przeciwieństwo. Toteż nie ma najmniejszego powodu, by z uwagi na 
życie psychiczne człowieka ustanawiać między nim a zwierzęciem różnicę więk-
szą od różnicy stopnia czy ludzkiej duszy przypisywać jakieś szczególne pocho-
dzenie i przyszły los, jak to uczynił teistyczny kreacjonizm i tradycyjna nauka 
o nieśmiertelności31.

Schelerowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego można nazwać 
monizmem witalistycznym. Zwraca się on zarówno przeciwko tradycyjnie roz-
powszechnionemu dualizmowi duszy i ciała, jak też przeciwko monizmowi 
materialistów (nieuznających specyficznych zjawisk psychicznych) i monizmowi 
spirytualistów (pomijających stronę fizyczną). Wyklucza więc różne skrajne sta-
nowiska w kwestii stosunku psychiki do ciała32.

Gdy rozpatrujemy to stanowisko w kręgu rozważań antropologicznych, 
można by zarzucić M. Schelerowi, że nie przeprowadził specjalnych analiz, 
lecz jedynie oparł się na założeniach metafizycznych o naturze bytu. Nie jest 
jednak wykluczone, że takie analizy znalazły się w planowanej Antropologii 
filozoficznej i że może znajdują się w dotychczas niepublikowanych rękopisach  
M. Schelera33.

Organizm i psychika stanowią w ujęciu M. Schelera jedną zwartą całość, 
jeden system psychowitalny. Nie obejmuje on jednak jeszcze całego człowieka, 
gdyż nie jest on istotą, którą można i należy rozpatrywać tylko w aspektach orga-
nicznych i psychicznych. Dlatego w swoich rozważaniach na ten temat M. Sche-
ler idzie dalej.

3. duch istotnym wyróżnieniem bytu człowieka

Jeżeli już zwierzęciu przysługuje inteligencja, to czy między człowiekiem 
a zwierzęciem zachodzi jakaś większa różnica od różnicy stopnia, czy zachodzi 
jakaś różnica istotna? Albo czy ponad dotychczas rozpatrywanymi stopniami 
istotnościowymi istnieje w człowieku coś całkiem innego, coś specyficznie 

31 Por. tamże, s. 128–131.
32 Por. A. Węgrzecki, Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, s. 55.
33 Por. tenże, M. Scheler, s. 81.
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jemu przysługującego, czego w ogóle nie dotyka i nie wyczerpuje inteligencja 
i wybór?34

M. Scheler uważa, że najwięcej rozbieżności dotyczy tej kwestii. Odrzuca 
wszelkie koncepcje, które nie uznają żadnej metafizyki człowieka, tzn. żadnego 
szczególnego stosunku, który wiązałby człowieka jako takiego z zasadą świata35.

Człowiek różni się od zwierzęcia. To, co czyni człowieka człowiekiem, 
jest czymś nowym w stosunku do praktycznej inteligencji i do całej sfery życia 
w wymienionych przez nas stopniach psychicznych. Tym czymś nowym jest 
zasada, którą M. Scheler nazywa „duchem” i sprowadza do najwyższej zasady 
wszystkich rzeczy.

3.1. osoba jako przejaw ducha

M. Scheler pojmuje ducha specyficznie36. Nie jest on tylko rozumem, jak 
mniemali Grecy, lecz obejmuje zarówno pojęciowe myślenie, jak ogląd istotowy 
oraz akty emocjonalne i wolitywne (jak dobroć, miłość, skrucha, szacunek, żal 
itp.). Ośrodek zaś aktowy, w jakim duch przejawia się, nazywa M. Scheler osobą, 
w ostrym odróżnieniu od środków funkcjonalnego życia, które od wewnątrz brane 
określa ośrodkami psychicznymi37.

Czym jednak jest ów „duch”, nowa i tak decydująca zasada? Duchowa istota 
nie jest już uwarunkowana przez popęd i otoczenie, lecz jest wolna, niezależna od 
organizmu, wolna od środowiska i „otwarta wobec świata”38.

Przebieg zwierzęcego zachowania ma zawsze przebieg: T = U39. Całkiem ina-
czej jest z istotą, która ma „ducha”. Taka istota jest zawsze zdolna do zachowania 
się, które ma przeciwstawną formę. Pierwszym elementem takiego zachowania 
jest to, że zachowanie staje się „umotywowane” niezależnie od fizjologicznego 

34 Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 80; tenże, O idei człowieka, s. 23.
35 Por. tenże, Formy wiedzy i kształcenia, s. 332–342; tenże, O idei człowieka, s. 7–42; tenże 

Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 84.
36 Z wyjątkiem odmiennego metafizycznego powiązania ducha i odmiennego stosunku 

ducha do popędu określenie ducha pozostało zasadniczo takie samo, jak w pierwszym okresie jego 
filozofii.

37 Por. F. Znaniecki, Pojęcie osoby u M. Schelera, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958), s. 23–38; 
A. Węgrzecki, Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, s. 56–62; tenże, M. Scheler, s. 82–90.

38 Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 83.
39 T (Tier) – zwierzę, U (Umwelt) – środowisko.



99Struktura bytowa człowieka w uJęciu Maxa ScheLera

i psychicznego stanu organizmu ludzkiego i jego impulsów popędowych. Drugim 
elementem jest swobodne, tzn. wypływające z centrum osobowego, hamowanie 
impulsu popędowego (bądź odhamowanie). Trzecim zaś czynnikiem jest zmiana 
przedmiotowego charakteru jakiejś rzeczy. Formą takiego zachowania jest „otwar-
cie wobec świata”, otrząśnięcie się z władzy środowiska: M = W _ _ ...40.

Zachowanie to zgodnie ze swoją naturą może się w sposób nieorganiczny 
rozszerzać tak daleko, jak sięga „świat” istniejących rzeczy. „Człowiek jest takim 
X, które w nieograniczonym stopniu może zachowywać się otwarcie wobec 
świata. Stawanie się człowiekiem jest wznoszeniem się mocą ducha do otwarcia 
wobec świata”41.

Zwierzę nie ma żadnych „przedmiotów”, żyje ekstatycznie w swoim środo-
wisku, które jako strukturę zanosi wszędzie, dokąd się udaje, poniekąd jak ślimak 
swój dom. Tego środowiska nie może uczynić przedmiotem. Zwierzę nie może 
zająć swojej pozycji z dala, wykroczyć poza otoczenie ku światu. Do tego zdolny 
jest tylko człowiek. „Bycie przedmiotem jest więc najbardziej formalną kategorią 
logicznej strony ducha”42.

3.2. człowiek – duch świadomy samego siebie

W stosunku do otoczenia zwierzę zachowuje się inteligentnie, a jego inteligen-
cja pozostaje uwarunkowana przez czynniki organiczne, popędowe, praktyczne. 
W odróżnieniu od rośliny zwierzę ma świadomość, ale nie ma samoświadomości. 
Nie posiada siebie, nie włada sobą, dlatego nie jest siebie świadome. Stawanie się 
świadomym jest dopiero właściwością człowieka. Dzięki swojemu duchowi czło-
wiek może uprzedmiotowić swoje własne cechy fizjologiczne i psychologiczne 
oraz każde pojedyncze przeżycia psychiczne, każdą ze swych funkcji witalnych. 
Tylko taka istota może odrzucić swoje życie. Zwierzę widzi i słyszy, nie wiedząc 
jednak, że widzi i słyszy. „Psyche” zwierzęcia funkcjonuje, żyje, ale zwierzę nie 
może być psychologiem i fizjologiem. Nie posiada też jakiejś „woli”, która prze-
trwałaby impulsy popędowe i ich zmianę. Toteż powiedział F. Nietzsche: „Czło-
wiek jest zwierzęciem, które może obiecywać”43.

40 M (Mensch) – człowiek, W (Welt) – świat.
41 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 85.
42 Tamże, s. 85; por. W. Pannenberg, Kim jest człowiek, tłum. D. Szumska, E. Zwolski, Paryż 

1978, s. 13–19.
43 Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 86–87.
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3.3. duch – byt niedający się uprzedmiotowić

Ta struktura bytowa człowieka pozwala wyjaśnić wiele ludzkich właściwo-
ści. „Jedynie człowiek dysponuje w pełni wyraźną, konkretną kategorią rzeczy 
i substancji”44. Zwierzę jej nie posiada. Inną istotą jest dla niego to, co widzi, 
a inną to, co wyczuwa dotykiem45. Także jedynie człowiek dysponuje jednolitą 
przestrzenią. Na przykład niewidomy od urodzenia, gdy podda się operacji i odzy-
ska wzrok, nie uczy się zestawiania pierwotnie przestrzeni, lecz uczy się tylko 
identyfikowania rzeczy. Natomiast pies może żyć całe lata w jakimś ogrodzie, ale 
nigdy nie będzie mógł wytworzyć sobie całościowego obrazu ogrodu. Człowiek 
więc potrafi wznieść się ponad siebie i uczynić przedmiotem swojego poznania 
wszystko, łącznie z samym sobą. Jest także zdolny do ironii i humoru, które 
zawsze zawierają jakieś wzniesienie ponad własne istnienie46.

Jednak samo centrum, z którego człowiek spełnia akty, dzięki którym uprzed-
miotawia swoje ciało, swoją „psyche” i świat w jego pełni przestrzennej i czaso-
wej, nie może być właśnie „częścią” tego świata, może jedynie tkwić w samej 
najwyższej zasadzie bytu. Już Kant jako pierwszy wyniósł „ducha” ponad „psy-
che” i wyraźnie zaprzeczył, że duch jest jedynie grupą funkcji tzw. substancji 
duszy47.

W ten sposób M. Scheler charakteryzuje trzecie ważne określenie ducha: 
„Duch jest jedynym bytem, który sam nie nadaje się uprzedmiotawiać, jest czystą 
aktowością, której byt polega tylko na swobodnym spełnianiu swych aktów”48. 
Centrum ducha, „osoba”, nie jest zatem ani bytem przedmiotowym, ani rzeczo-
wym, lecz jedynie dokonującym się, uporządkowanym zespoleniem aktów. Osoba 
jest tylko w swoich aktach i istnieje przez nie49.

44 Tamże, s. 89.
45 M. Scheler uzasadnia to np. w Stanowisko człowieka w kosmosie doświadczeniem  

H. Volkelta z pająkiem. Pająk, która czatuje w swej pajęczynie, siedzi w jej węźle, atakuje natych-
miast komara, który z dala zaplątał się w sieci i który zdradza swą obecność przypuszczalnie jakimś 
pociągnięciem za pośrednictwem zmysłu dotyku. Jeśli umieści się komara w odległości pozostającej 
w zasięgu widzenia pająka, to zaraz rzuca się do ucieczki.

46 Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 92–93.
47 Por. tamże, s. 94.
48 Tamże.
49 Por. F. Znaniecki, Pojęcie osoby u M. Schelera, s. 23–38.
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Wszystko, co psychiczne, daje się uprzedmiotowić, ale nie akt ducha. 
M. Scheler mówi, że nad bytem naszej osoby możemy się skoncentrować, nie 
możemy go natomiast nigdy zobiektywizować50.

3.4. akt ideacji – podstawowa właściwość ducha

Podstawową jednak właściwością ducha jest akt ideacji, w której duch nie-
zależnie od indukcji i obserwacji ujmuje istotę i strukturę rzeczy. Dzięki ideacji, 
to jest oddzieleniu istoty od istnienia, duch posiada wiedzę istotową a priori, obo-
wiązującą dla wszelkiego doświadczenia indukcyjnego51. Poznanie istotowe daje 
bowiem najwyższe aksjomaty dla nauk pozytywnych, a dla metafizyki stanowi 
„okno na świat”, ponieważ wszelka istota znajduje swoje ostateczne uzasadnienie 
w ponadjednostkowym duchu stanowiącym atrybuty, w „Ens a se”52.

Owa zdolność oddzielenia istoty od istnienia jest podstawową cechą ludz-
kiego ducha, na której zasadzają się wszelkie inne. Przy tym człowiek (świadomie 
czy nieświadomie) posługuje się techniką, którą możemy określić jako uchylenie 
rzeczywistego charakteru rzeczywistości53.

Na czym polega to nasze przeżycie rzeczywistości („odrzeczywistnie-
nie”)? Nie oznacza to – zdaniem Maxa Schelera, jak sądził Edmund Husserl 
– powstrzymywanie się od sądu o istnieniu, tkwiącego już w każdym naturalnym 
spostrzeżeniu. Raczej oznacza to uchylenie na próbę (dla nas) samego momentu 
realności. Akt odrzeczywistnienia może jednak spełnić tylko ten byt, który nazy-
wamy „duchem”. Przez akt woli może zneutralizować aktywność owego centrum 
życiowego, które rozpoznaliśmy jako dostęp do bycia rzeczywistym tego, co 
rzeczywiste. Dlatego też to, co określamy mianem tzw. ludzkiej „wolnej woli”, 
nie jest pozytywną siłą tworzenia i wydobywania, lecz hamowaniem i wyzwala-
niem popędowych impulsów. Akt woli w odniesieniu do działania jest pierwotnie 
zawsze pewnym „non fiat”, nie zaś „fiat”54.

Dzięki duchowi jest przeto człowiek istotą żywą, która może mocą swojego 
ducha zachować się ascetycznie, powstrzymać i tłumić własne impulsy popędowe. 

50 Por. tamże, s. 95.
51 Por. M. Scheler, Formy wiedzy i kształcenia, s. 347–348.
52 Por. tenże, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 98–99.
53 Por. tamże, s. 100.
54 Por. tenże, Forma wiedzy i kształcenia, s. 348.
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W porównaniu ze zwierzęciem człowiek jest tym, który może powiedzieć „nie”. 
Stąd człowiek jest ascetą życiowym, wiecznym protestantem wobec wszelkiej 
„tylko” rzeczywistości. Z tego względu człowieka można nazwać „wypieraczem 
popędów”. I tylko dzięki temu potrafi wznieść się ponad otaczającą go rzeczywi-
stość, zawsze pragnie przełamać granice swojego „teraz”, „tutaj”, a jednocześnie 
może dzięki duchowi swoją energię „sublimować” w działalności duchowej55.

Opierając się na tych pierwotnych aktach ducha, M. Scheler formułuje 
pojęcie człowieka. Jest on istotą wyniesioną i stojącą ponad wszelkim życiem 
i jego wartościami, ponad całą naturą jako taką; istotą, u której to, co psychiczne, 
wyzwoliło się od służby na rzecz życia i osiągnęło w drodze sublimacji postać 
ducha56.

zakończenie

Człowiek, jego struktura bytowa, jest dla M. Schelera rzeczywistością roz-
ległą, różnobarwną, wieloaspektową. Stanowi system zarazem fizyczny, psy-
chiczny i duchowy. Dlatego M. Scheler odrzuca naturalistyczno-przyrodnicze 
interpretacje człowieka i próbuje zbudować integralną jego wizję. Z jednej strony 
próbuje odejść od teistyczno-religijnych wizji człowieka, a z drugiej podkreśla 
metafizykę człowieka, znaczenie powiązania z zasadą świata.

Antropologiczne pomysły M. Schelera ciekawie tłumaczą specyfikę du-
cha, a przez to odrębność człowieka w stosunku do świata przyrody. Mogą 
jednak stanowić sprzeczność z podstawowym, bezpośrednim przeżyciem samo-
świadomości człowieka. Afirmujemy bowiem siebie jako podmiot w akcie 
uprzedmiotawiania57.

55 Por. tenże, Stanowisko człowieka w kosmosie, s. 103–104.
56 Por. tenże, Formy wiedzy i kształcenia, s. 349.
57 M.A. Krąpiec, dz. cyt., s. 116–157, 401–427.
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STRUKTURa byToWa czŁoWIeKa W UjĘcIU maXa ScHeleRa

Streszczenie

Człowiek, jego struktura bytowa, jest dla Schelera rzeczywistością rozległą, różno-
barwną, wieloaspektową. Stanowi system zarazem fizyczny, psychiczny i duchowy. Dlatego 
Scheler odrzuca naturalistyczno-przyrodnicze interpretacje człowieka i próbuje zbudować 
integralną jego wizję. Z jednej strony próbuje odejść o teistyczno-religijnych wizji człowie-
ka, a z drugiej podkreśla metafizykę człowieka, znaczenie powiązania z zasadą świata.

Antropologiczne pomysły M. Schelera ciekawie tłumaczą specyfikę ducha, a przez 
to odrębność człowieka w stosunku do świata przyrody.

Słowa kluczowe: Max Scheler, człowiek, duch, osoba, pamięć, instynkt

STRUcTURe of THe lIVINg HUmaN – appRoacH by maX ScHeleR

Summary

Man, its structure is everyday reality for Scheler vast, multicolored, multi-faceted. At 
the same time is a system of physical, mental and spiritual. Therefore, Scheler rejects the 
naturalistic – natural interpretations of human and integral trying to build his vision. On the 
one hand trying to go about theistic – religious vision of man and on the other emphasizes 
the metaphysics of the human, the importance of linking with the principle of the world.

Anthropological ideas of Max Scheler, interestingly explain the specifics of the spirit, 
and thus the distinction of man in relation to the natural world.

Keywords: Max Scheler, human, spirit, person, memory, instinct

Translated by Mirosława Landowska
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eNTymemaT jaKo STRUKTURa epIgRamaTyczNa 
KoNcepcja jaKUba maSeNa 

jarosław Nowaszczuk1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Szczecin

Wstęp

Krótkie utwory zakończone błyskotliwym stwierdzeniem − jak najprościej 
można zdefiniować epigramaty − fascynowały dawnych literaturoznawców i dla 
wielu stanowiły ulubiony przedmiot badawczy. To zainteresowanie dotyczyło rów-
nież uczonych z kręgu jezuickiego. Widoczne zintensyfikowanie zarówno w two-
rzeniu, jak i studiach w tym środowisku nastąpiło w końcu XVI wieku, zwłaszcza 
po opublikowaniu przez Andrzeja Fruzjusza zbioru wzorowanego na twórczości 
Marcjalisa2. Niewielkie i posiadające ostre klauzule wiersze autora z Chartres 
okazały się skuteczną bronią w polemice religijnej, która absorbowała umysły 
ludzi czasów renesansu. W późniejszym okresie utwory zakonników rzadziej już 
odwoływały się do kontrowersji wyznaniowych. Poeci odkrywali bowiem coraz to 
nowe przestrzenie tematyczne i szerokie możliwości gatunku. Na początku XVII 
stulecia zaczęły zatem ukazywać się kolekcje twórców, którzy na trwałe weszli 
do historii literatury. Pośród nich można wymienić choćby Franciszka Remonda, 
Jakuba Bidermanna, Bernarda Bauhuzjusza, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, 

1 Ks. dr hab. prof. US Jarosław Nowaszczuk, neolatynista, profesor nadzwyczajny Katedry 
Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; autor książek: 
Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu; Wierszowane epitafia łacińskie w Polsce 
epoki renesansu. Kompozycja. Antologia utworów; Difficillimum poematis genus. Jezuicka teoria 
epigramatu; e-mail: classjn@op.pl.

2 A. Frusius [A. De Freux], Epigrammata in haereticos, Apud G. Campensem, Coloniae 
Agrippinae 1582.
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Antoniego Stracjusza, a później Inesa czy Kissenpfenninga3. Coraz obfitszym 
zasobom piśmienniczym towarzyszyła nieodłącznie refleksja teoretyczna. Zasad-
niczy problem dla uczonych stanowiła swego rodzaju „tajemnica” epigramatów, 
jaką jest argucja, inaczej mówiąc akumen, koncept, dowcip, klauzula, pointa4. 
Upraszczając nieco sprawę, można stwierdzić, że starano się przede wszystkim 
uchwycić i wytłumaczyć, jak osiągnąć efekt zaskoczenia i wzbudzić w czytelniku 
wewnętrzną satysfakcję z rozszyfrowania myśli ukrytej przez poetę.

1. Uczony i jego dzieło

W grupie badaczy, którzy zajmowali się tym zagadnieniem, był jeden z naj-
wybitniejszych twórców łacińskich dawnej Rzeczypospolitej, Maciej Kazimierz 
Sarbiewski. Przedstawił swój pogląd na sprawę w powszechnie znanym dziele  
De acuto et arguto5. Kwestię konceptu omawiał również inny literaturoznawca, 
Jakub Masen. Uczony pochodził z Dalen w księstwie Jülich na terenie dzisiej-
szej Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech6. Urodził się w 1606 roku i jako 
nastolatek wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, w którym spędził następnie 
przeszło sześć dekad swego życia. Pozostawił ogromny dorobek pisarski, który 
w zarysie przedstawił Sotvello jeszcze za życia jezuity, a po jego śmierci choćby 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésu czy Nikolaus Scheid w opracowaniu doty-

3 Zob. F. Remondus, Epigrammata, elegiae et orationes, Typ. C. Boscardi, Audomari 1611; 
Epigrammatum libri tres, Apud U. Rem, Dilingae 1620; 1623; Apud Haer. B. Zannetti 1628; I. Bider-
mannus, Epigrammatum libri tres, Apud M. Algeyer, Dilingae 1620; B. Bauhusius, Epigrammatum 
selectorum libri quinque, Apud Vid. et Fil. I. Moreti, Antverpiae 1616; M.C. Sarbievius, Lyricorum 
libri III. Epigrammatum liber I, Formis Academicis, Vilnae 1628; A. Stratius, Selectorum epigram-
matum libri tres, Formis B. Raesfeldii, Monasterii 1640; A. Ines, Acroamatum epigrammaticorum 
centuriae VII, Apud L. Kupisz, Cracoviae 1654; C. Kissenpfenning, Ludus epigrammaticus, Per  
J.A. Friedl, Tyrnaviae 1691.

4 Wymienione terminy nie są jednoznaczne. We współczesnych badaniach często są jednak 
stosowane zamiennie. Szersze omówienie akuminu u teoretyków jezuickich zawarłem w: J. Nowasz-
czuk, Difficillimum poematis genus. Jezuicka teoria epigramatu, Szczecin 2013, s. 326−428.

5 Traktat przez długi czas pozostawał w rękopisie. Został wydany drukiem w połowie 
ubiegłego wieku. Zob. M.C. Sarbievius, De acuto et arguto sive Seneca et Martialis [O poincie  
i dowcipie, czyli Seneka i Marcjalis], w: Praecepta poetica [Wykład poetyki], tłum. i oprac. S. Skimina, 
Wrocław–Kraków 1958, s. 1–20.

6 Sotvello przedstawia uczonego w następujący sposób: „Iacobus Masenius, natione Germa-
nus, patria Dalensis, Ducatus Iuliacensis”. Zob. N. Sotvello [Bacon], Bibliotheca scriptorum Societatis 
Iesu, Ex typ. I.A. de Lazzaris Veresii, Romae 1676, s. 378. Dawne Dalen to obecnie Rheindahlen,  
od 1921 r. dzielnica miasta Mönchengladbach.
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czącym autora7. Jednym z zasadniczych dzieł Masena jest Ars nova argutiarum, 
pierwszy wydany przez niego traktat dotyczący poetyki8. Praca poświęcona 
została epigramatowi, a właściwie sposobom wynajdowania akuminu, które autor 
zamyka w obrębie czterech wyszczególnionych przez siebie źródeł (fontes). Sama 
wielkość książki pokazuje, że problem został dobrze przemyślany. Najistotniej-
szym walorem opracowania jest jednak to, że badacz prezentuje w nim swoje 
własne ujęcie, posiłkując się jedynie wypracowanymi wcześniej koncepcjami, 
a dystansując się od tak powszechnego dawniej ich kompilowania9. Po przedsta-
wieniu zasadniczych założeń teorii, która w obecnym opracowaniu nie stanowi 
jednak przedmiotu zainteresowania, jezuita przechodzi do omówienia zagadnień 
drugoplanowych, które − jak sam zauważa − są jednak na tyle istotne, by nie 
kończyć pisania, gdy dzieło jest jeszcze niepełne10.

2. Kompozycja epigramatu

W dołączonej partii pojawia się krótka prezentacja procesu poetyckiego two-
rzenia. Obejmuje ona ósmy rozdział dzieła, który nosi tytuł Całkowita budowa 
epigramatu w czystej postaci11. Samo omówienie problemu rozpoczyna się nato-
miast od następującego stwierdzenia:

Verum nihil aliud requiro, nisi ut poeta quispiam sit, qui invita non prorsus 
Minerva, versus elegiacos praesertim ac phaleucios cudat. Id noverit, iam vix 
aliud observatione hic sese dignum offeret, quam ut alteram epigrammatis 
partem ex aliqua argumenti sede rhetorice diducat. Est enim, ut supra memini, 
epigramma enthymematis instar, quod duobus fere propositionibus ac veluti 
partibus absolvitur. Valet hic imprimis descriptio rerum a partium enumeratione, 
ut suis distincta lineamentis, velut in tabella pictoris manu adumbrata, in oculos 
animumque incurrat12.

7 Tamże, s. 378; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésu, Bruxelles–Paris 
1894, t. 5, s. 681−696; N. Scheid, Der Jesuit Jakob Masen, ein Schulmann und Schriftsteller des 17. 
Jahrhunderts, Köln 1898, [b.p.].

8 Dzieło ukazało się po raz pierwszy w 1649 r. W obecnym opracowaniu posłużono się edycją 
późniejszą: I. Masenius, Ars nova argutiarum honestae et eruditae recreationis, Sumpt. H. Rom-
merskirchen, Coloniae Aggrippinae 1711.

9 Zręby teorii Masena zaprezentowałem w: J. Nowaszczuk, Difficillimum, s. 429−491.
10 I. Masenius, Ars…, s. 152: „[…] ne imperfecto adhuc opere manus a tabula subtraham”.
11 Tamże: „De tota integri epigrammatis constructione”.
12 Tamże, s. 152.
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Tak naprawdę nie oczekuję niczego innego, jak tylko, by poeta – ktokolwiek to 
będzie, a Minerwa nie jest mu zupełnie nieżyczliwa – tworzył, stosując zwłaszcza 
wiersz elegijny i falecejski. Winien wiedzieć, że nie ma tu nic godnego jego 
uwagi jak tylko to, by drugą z kolei część epigramatu opracował na bazie reto-
ryki z jakiejś podstawy argumentu. Jak wspomniałem wcześniej, epigramat jest 
bowiem jak entymemat, który składa się zwykle z dwóch przedłożeń tak jakby 
z dwóch elementów. Daje się tu wykorzystać przede wszystkim opis rzeczy 
z zastosowaniem wyliczenia części, by – podobnie jak na obrazie ręka malarza 
tworzy szkic – jawił się przed oczami i w umyśle po nakreśleniu właściwych 
sobie konturów.

Ten krótki zestaw zaleceń stanowi trzon wykładu dotyczącego kompozy-
cji utworów. Autor, we wcześniejszej partii traktatu niezwykle systematyczny, 
tu poprzestaje na wyliczeniu zasadniczych norm, rezygnując ze ścisłych i upo-
rządkowanych retorycznie rozróżnień. Zasadniczym stwierdzeniem wywodu 
jest przekonanie, że epigramat daje się budować podobnie jak entymemat (epi-
gramma enthymematis instar). Opinia ta pojawia się jakby mimochodem. Poprze-
dza ją najpierw wskazanie na samego poetę, którym − zdaniem Masena − może 
być prawie każdy, o ile nie rozminął się z powołaniem. Tak bowiem, zgodnie 
z tym, co na bazie dorobku Cycerona i Horacego podaje Słownik łacińsko-polski, 
trzeba rozumieć sformułowanie invita Minerva, odwołujące się do mitologicz-
nego przekonania o opiece Ateny nad sztuką13. W dalszym wywodzie następują 
znane z powszechnej praktyki pisarskiej wskazania dotyczące metryki. Ta ostatnia 
mieści się jednak w kategorii ornatus, czyli w zakresie elocutio. Jezuita powróci 
zresztą w dalszym wywodzie do omówienia innych spraw związanych z tą sferą.

3. Niedoskonały sylogizm

Lakoniczność stwierdzenia, że epigramat przypomina entymemat, w pierw-
szym odbiorze może wyglądać na lekceważenie problemu. Podobnie zresztą jak 
wtręt, jakoby była to jedyna rzecz warta jakiejkolwiek uwagi twórcy. Wątpliwości 
pogłębia też fakt, iż Masen, formułując tezy, nie jest do końca ścisły. Jak zaznacza, 
już wcześniej nadmieniał, że gatunek daje się opracować na bazie sylogizmu reto-
rycznego. Rzeczywiście problem był już sygnalizowany dwukrotnie, ale w obu 
wypadkach badacz zwracał uwagę nie na analogie, lecz różnice w opracowaniu14. 
Ostatecznie zatem wprowadzenie, które otwiera pokaźny zestaw przykładów, nie 

13 Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1996, s. 532.
14 Por. I. Masenius, Ars…, s. 11.
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tłumaczy problemu i rodzi przynajmniej kilka pytań. O wiele więcej niż podane 
eksplikacje uczonego wyjaśnia samo miejsce przedstawienia sprawy, sposób pro-
wadzenia dyskursu i odwołania do retoryki. Wszystko to pokazuje, jak badacz 
rozumiał istotę zjawiska i jakie widział jego związki z epigramatem.

Entymemat to zagadnienie z pogranicza logiki i krasomówstwa. Niestety, na 
gruncie literaturoznawstwa jest obecnie mało znane i to zarówno opinii powszech-
nej, jak i na płaszczyźnie badawczej. W dużym stopniu potwierdza się ciągle 
przekonanie wyrażone przez Marka Skwarę przed kilkunastu laty i powtórzone 
w pracy zbiorowej pod tytułem Retoryka, analizującej stan obecny:

Jeszcze gorzej jest z entymematem – nie dostrzega się go ani w literaturze 
dawnej, ani współczesnej. Literaturoznawcy oddali sylogizm retoryczny lo-
gikom15.

Czym zatem jest owa zapomniana kategoria literacka? Zasadnicze defini-
cje i rozróżnienia pochodzą od Arystotelesa, który omawia rzecz w swej ΤΕΧΝΗ 
ΡΗΤΟΡΙΚΗ, w obrębie teorii argumentacji. Jak stwierdza, retoryczny dowód 
to entymemat16. Jest on − uściśla Stagiryta − rodzajem sylogizmu, co sprawia, 
że staje się przez to również przedmiotem badań na gruncie dialektyki. Uczony 
podaje następnie przykład takiego rozwiązania w słowach:

Aby na przykład stwierdzić, że Dorieus otrzymał wieniec jako nagrodę za 
zwycięstwo w zawodach sportowych, wystarczy powiedzieć, że zwyciężył 
w Olimpii. Nie ma potrzeby dodawać, że za zwycięstwo w Olimpii otrzymuje 
się wieniec, bo wszyscy o tym wiedzą17.

Poprawny sylogizm odwołujący się do przedstawionej sytuacji daje się 
zatem rozpisać w postaci wzoru:

(1 przesłanka) Dorieus zwyciężył w Olimpii
(2 przesłanka) Za zwycięstwo w Olimpii dostaje się wieniec

--------------------------------------------------------
(wniosek) Dorieus dostał wieniec

15 M. Skwara, O polskiej retoryce po 1945 roku, w: tenże (red.), Retoryka, Gdańsk 2008,  
s. 19.

16 Aristoteles, TEXNH PHTOPIKH Rhetorica, w: Dzieła wszystkie, tłum. H. Podbielski, 
Warszawa 2001, t. 6, [1355a], s. 304.

17 Tamże, [1357a], s. 309.



112 Jarosław nowaszczuk

Zdaniem Arystotelesa nie ma potrzeby podawać tego, co jest powszechnie 
znane. Słuchacz sam dopełni brakującą treść. Na ten aspekt wskazuje zresztą sama 
etymologia nazwy zjawiska. Sugeruje ona, że coś pozostaje ἐν θυμῷ, czyli w duchu, 
w umyśle. Nie musi być bezpośrednio wypowiedziane. Z punktu widzenia logiki 
przez uproszczenie wyrażenia entymemat staje się w pewnej mierze niedoskona-
łym, niepełnym, czy wręcz „ułomnym” sylogizmem. Takie właśnie opiniowanie, 
ujęte od strony negacji, ma swe początki już w antyku, a od XVII wieku utrwaliło 
się nie tylko na gruncie filozofii, ale powszechnie. Zostało przejęte także przez 
znawców krasomówstwa. Suarez na przykład, idąc najprawdopodobniej za Juliu-
szem Wiktorem, przedstawia entymemat jako imperfectus syllogismus bądź pars 
syllogismi, w czym z kolei zdają się pobrzmiewać opinie z czasów Kwintyliana18. 
W podobny sposób patrzy się na zjawisko również współcześnie19.

Krytyczna ocena logików zasadza się na fakcie, że entymematy stosują 
mniejszą liczbę przesłanek niż inne metody wnioskowania, a ponadto chętnie 
wykorzystuje się w nich założenia prawdopodobne, a nie pewne. Całość teorii 
podanej przez Arystotelesa i kontynuowanej później w retoryce między innymi 
przez Cycerona i Kwintyliana zostaje nazwana przez M. Skwarę koncepcją dia-
lektyczną. Obok niej wyróżnione zostaje ponadto ujęcie, które nosi nazwę psy-
chologiczno-sytuacyjnego, oraz model stylistyczny20. Wszystkie rozwiązania 
zasadzają się na fundamencie arystotelejskim. Różnice dotyczą sposobu opraco-
wania. W koncepcji psychologicznej zasadniczą sprawą staje się proces deszyfra-
cji dokonujący się w czytelniku bądź słuchaczu, w stylistycznej z kolei – relacja 
entymematu do okresu retorycznego.

4. Ujęcie masena

Zarys istniejących teorii pozwala w pewnej mierze zbliżyć się do tego poj-
mowania zjawiska, jakie posiadał Masen. Uczony wychodzi od stwierdzenia, 
że entymemat to zwykle twór dwuelementowy. Analogia z budową epigramatu 
pojawia się zatem samorzutnie. We wstępnej partii traktatu Ars nova argutiarum 
jezuita podaje bezpośrednio, że nie będzie zajmował się epigramatem prostym 

18 C.I. Victoris, Ars rhetorica, w: C. Halm, Rhetores Latini Minores, Lipsiae 1863, s. 411; 
C. Soarez [Suarez], De arte rhetorica libri tres, Exc. D. Latorre, Caesaraugustae 1629, s. 74;  
M.F. Quintilianus, Institutio oratoria V, XIV, t. 2, London 1960, s. 348.

19 Zob. M. Skwara, Entymemat − zapomniana kategoria historii i teorii literatury,  
w: R. Przybylska W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, s. 365–366.

20 Tamże, s. 392–396.



113entymemat jaKo struKtura epigramatyczna... 

(epigramma simplex), gdyż nie ma on struktury. Ta postać poprzestaje jedynie na 
bezpośrednim przedstawieniu sprawy. Epigramat złożony (epigramma composi-
tum) ma z kolei − zdaniem badacza − dwie części, to znaczy poprzednik (protasis) 
i następnik (epitasis), inaczej mówiąc, przedłożenie (propositio) i konkluzję (con-
clusio)21. Wykorzystany zestaw pojęć jest zbieżny z tym, jaki w tradycji stosowano 
na określenie części entymematu22. W przywołanym wcześniej tekście z ósmego 
rozdziału traktatu jezuity wprost zostaje potwierdzone przekonanie, że pomiędzy 
budową entymematu i epigramatu istnieje analogia. Użycie przymiotnika zaim-
kowego altera w odniesieniu do rzeczownika „część” (pars) wskazuje ponadto, 
że chodzi tylko o dwa elementy składowe. Gdyby istniała możliwość większej ich 
liczby, uczony − zgodnie z zasadami języka łacińskiego − zastosowałby liczebnik 
porządkowy secunda.

Najistotniejszy wydaje się jednak kontekst, w jakim cała sprawa zostaje 
przez Masena omówiona. Zagadnienie jest przecież prezentowane w rozdziale 
dotyczącym konstrukcji utworu. Uwagi z początkowej partii traktatu, mówiące 
o entymemacie, również podejmują zagadnienie kompozycji. Jezuita odwołuje się 
wprawdzie do dowodzenia, gdy stwierdza, że drugą z kolei część utworu trzeba 
opracować, posiłkując się retoryką. Jak podaje: „z jakiejś podstawy argumentu”. 
Sformułowanie sedes argumenti, oddane tu jako „podstawa argumentu”, w trady-
cji oznacza nic innego jak zestaw miejsc (loci), z których dają się wyprowadzić 
dowody23. W zakresie inwencji Masen odsyła zatem czytelnika gdzie indziej, nie 
analizując tej kwestii w odniesieniu do entymematu, który jest w istocie jakimś 
konkretnym dowodem oddanym we właściwy sposób. Co więcej, uczony wymie-
nia jedno z miejsc jako szczególnie pożądane w epigramatach. Mówi bowiem 
o opisie rzeczy od strony enumeracji części (a partium enumeratione), co mieści 
się w obrębie miejsc opartych na samej sprawie (loci insiti), a niekiedy stanowi 
również sposób definiowania (definitio)24. Ten wybór nie jest przypadkowy, gdyż 
− zdaniem jezuity − sprzyja w utworze osiąganiu malowniczości świata przedsta-

21 I. Masenius, Ars…, s. 11−12.
22 Por. M. Kraus, Manuductio institutionum rhetoricarum, Varsoviae 1687, s. 54; M. Skwara, 

Entymemat…, s. 399.
23 A. Gorzkowski określa sedes argumentorum jako „składnice, w których kryją się argu-

menty”. Zob. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, 
Bydgoszcz 2002, s. 219. O związku sedes z loci zob. M.F. Quintilianus, Institutio… V, X, t. 2,  
s. 212, 256.

24 Zob. N. Caussinus, De eloquentia sacra et humana libri XVI, Apud M. Henault, Parisiis 
1636, s. 204.
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wianego. Ta z kolei wiąże się z horacjańską zasadą, by poezja stała się mówiącym 
obrazem (loquens pictura)25.

5. Stylistyczna teoria sylogizmu retorycznego

W rozumieniu problemu Masen zdaje się najbliższy ujęciu stylistycznemu, 
w którym entymemat nie jest już pojmowany jako model wnioskowania, lecz spo-
sób układu treściowego. Dlatego właśnie uczony nie rozpatruje zjawiska w obrę-
bie inwencji utworu, lecz przenosi je w zakres zagadnień dotyczących formy. 
W takim podejściu nie jest bynajmniej odosobniony. W najpopularniejszym 
wykładzie krasomówstwa, upowszechnianym przez jezuitów, to znaczy w De arte 
rhetorica Cypriana Suareza, sylogizm retoryczny nie został przyporządkowany 
do dziedziny inventio, lecz znajduje się w obrębie drugiego rozdziału, poświęco-
nego dispositio26. Mieści się oczywiście w tej partii, która dotyczy argumentacji 
(confirmatio), sąsiaduje z wnioskowaniem, odwołuje się do najbardziej istotnych, 
przekazanych przez tradycję twierdzeń, przytacza znane przykłady. Akcent zdaje 
się jednak spoczywać już nie na tym, „co”, ale „jak” się mówi. Podobny spo-
sób omówienia stosowali inni badacze ze zgromadzenia, pośród nich Sarbiew-
ski i Caussin27. Ujęcie było najprawdopodobniej powszechnie znane. Można tak 
sądzić przede wszystkim dlatego, że retoryka była wykładana w szkołach, a wspo-
mniani uczeni uchodzili za autorytety w swojej dziedzinie. Najprawdopodobniej 
z tej właśnie racji Masen nie omawia szczegółowo zagadnienia, lecz tylko pośred-
nio wskazuje, co sądzi o entymemacie. Treści dotyczące sylogizmów stanowiły 
bowiem wiedzę elementarną.

Silny związek z koncepcją stylistyczną zdaje się przejawiać również w dwu-
krotnie powtórzonych zastrzeżeniach uczonego co do kolejności elementów epi-
gramatu. Jak już wspomniano, jezuita jest bowiem nieścisły w tym, co stwierdza 
w przywołanym fragmencie dzieła. Nigdzie wcześniej do tego momentu nie mówi 
w sposób twierdzący, że epigramat należy opracowywać analogicznie do sylogi-
zmu. Pojawia się natomiast następujące zastrzeżenie:

25 Q.F. Horatius, Ars poetica 361 [Sztuka poetycka], w: Dzieła wszystkie, tłum. A. Lam, 
Warszawa 1996, s. 247.

26 C. Soarez [Suarez], De arte…, s. 74−75.
27 Zob. M.C. Sarbievius, Charecteres Lyrici seu Horatius et Pindarus [Charaktery lirycz-

ne, czyli Horacjusz i Pindar], w: Praecepta poetica…, s. 88−90; N. Caussinus, De eloquentia…,  
s. 341–342.
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[…] epigrammatis conclusio non est semper, velut in enthymemate, deducta ex 
ratione, sive assumptione, sed non raro assumptio epigramma claudit, conclusio 
incipit28.

[…] konkluzja epigramatu nie zostaje w każdym wypadku wyprowadzona 
z uzasadnienia czy też przesłanki − tak jak w entymemacie − lecz nierzadko 
przesłanka zamyka epigramat, a konkluzja rozpoczyna.

Co niewiele dalej zostaje powtórzone w słowach:

Compositum (sc. epigramma) vero, de quo hic agitur, praeter protasin et epitasin, 
sive propositionem rei et conclusionem, quae tamen ordinem, ut supra monui, 
legesque enthymematis non servant, nullas necessario partes admittit29.

Epigramat złożony natomiast, o którym jest tu mowa, nie posiada żadnych 
innych koniecznych części obok poprzednika i następnika, czy też przedłoże-
nia sprawy i konkluzji, które − jak wcześniej wspomniałem − nie zachowują 
porządku i reguł entymematu.

Uwaga uczonego zostaje w obu wypadkach skierowana nie na podobieństwo 
epigramatu do sylogizmu retorycznego, lecz na tę sytuację, w której wiersz różni 
się w budowie na skutek zmiany kolejności następujących po sobie elementów. 
Więź utworu i formuły logicznej rozluźnia również zastosowana nomenklatura. 
Zarówno w zamieszczonym fragmencie, jak i późniejszych analizach Masen nie 
mówi już o przesłankach i wniosku, lecz twierdzi, że epigramat składa się z dwu 
przedłożeń, stanowiących jego części (duobus fere propositionibus ac veluti parti-
bus absolvitur)30. Przedstawiając dalej zagadnienie, podaje, iż drugie z przedłożeń 
jest „jakby wnioskiem” (propositio 2. quasi illatio est), a w kolejnych specyfika-
cjach nazywa je przedłożeniem wnioskującym (propositio illativa) albo po prostu 
drugim przedłożeniem (propositio altera)31.

6. zretoryzowane epigramaty

Wbrew wcześniejszych zastrzeżeniom zamieszczone przez uczonego przy-
kłady zachowują logiczne następstwo biegu myśli zgodnie z zasadami entymematu. 

28 I. Masenius, Ars…, s. 11.
29 Tamże, s. 12.
30 Tamże, s. 152.
31 Tamże, s. 152−153, 155.
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Ponieważ autor popiera teorię dość rozbudowanymi epigramatami, poprzedza 
je wtrętami, które jasno wskazują, co stanowi treść poszczególnych przesłanek. 
Dzieli egzemplifikacje, tak jak przyjął w całym traktacie, na dwa cykle, z których 
jeden nosi nazwę De Christo nato, a drugi − o charakterze wituperacyjnym − 
opowiada historię Judasza i został zatytułowany De Iuda proditore.

Bożonarodzeniowy utwór rozpoczynający kolekcję zostaje poprzedzony 
następującym rozróżnieniem logiczno-formalnym:

Propositio 1. Christus insons luit pro sontibus.
Propositio 2 et quasi illatio est. Ergo sontibus iam nihil est timendum.

Przedłożenie pierwsze. Niewinny Chrystus poniósł karę za winowajców.
Przedłożenie drugie i jakby wniosek. Zatem winowajcy już niczego nie muszą 
się bać.

Jezuita formułuje jedną z przesłanek oraz klauzulę, bazując na teologicz-
nym rozumieniu misji Jezusa Chrystusa. Brakujące ogniwo stanowi założenie, 
które można wyrazić w postaci stwierdzenia, że winowajcy zasługują na karę. 
Konstrukcja została następnie przeniesiona na grunt epigramatu i opracowana 
w następującej postaci:

Dum te, parvule, delicate, mollis,
Insons flagitiique fraudiumque,
Inter frigora, perviasque rupes
Ventorum furiis, piare noxas
Spectamus, gravium rei malorum;
Leges credimus, ordinemque rerum
Eversum ruere. Innocens scelesti
Poenas eluit, omniumque Iudex
Damnatus capitum caput tenetur.
Insons plectitur, exsilite sontes.
Si virtus luat, innocensque tantum;
Iam nil sontibus est dein timendum32.

O Dzieciątko rozkoszne, delikatne, niewinne!
Kiedy widzimy ciebie pośród mrozów zbrodni i podstępów,
− I jak w skałach otwartych na porywy wiatrów 
Pokutujesz za krzywdy ciężkich występków grzesznika −
Sądzimy, że padają prawa i zniszczony porządek rzeczy.
Niewinny poniósł kary zbrodniarza,

32 Tamże, s. 153.
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A najwyższy Sędzia wszystkich zostaje pojmany jako skazaniec.
Sprawiedliwy cierpi. Radujcie się przestępcy!
Jeśli cnota i niewinny tylko ponosi karę,
To złoczyńcy nie muszą się już odtąd niczego bać33.

Nawet pobieżna analiza wykazuje, że autor nie robi tutaj nic innego, jak 
tylko rozwija w prosty sposób założenie przyjęte na wstępie w postaci krótkich 
zdań. Przesłanie staje się jednak o wiele bardziej wyraziste dzięki zastosowaniu 
bogatego słownictwa, apostrofy do dzieciątka Jezus i złoczyńców, przywołania 
obrazu groty betlejemskiej i wyjawienia osobistych myśli zbiorowo ujętego pod-
miotu mówiącego. Utwór jest dość rozbudowany. Należy natomiast do mniej-
szych w grupie wierszy prezentowanych przez Masena w ostatnim rozdziale 
traktatu. Wcześniej, gdy ukazywał metody wynajdowania argucji, opracowywał 
całość, zamykając treść w jednym bądź dwu dystychach. Rzadko pojawiają się 
na tym etapie formy bardziej rozbudowane. Uczony usiłował przede wszystkim 
przedstawić całe spektrum możliwych do wykorzystania akuminów. Najprawdo-
podobniej z tej samej racji stosował wówczas jedynie miarę elegijną. Nie chciał 
bowiem kierować uwagi czytelnika na zagadnienia niezwiązane bezpośrednio 
z błyskotliwym wyrażaniem myśli. Ponieważ metrykę włącza w obręb konstruk-
cji utworu, teraz − dla urozmaicenia − korzysta z innego niż poprzednio metrum, 
a mianowicie z jedenastozgłoskowca falecejskiego. We wprowadzeniu zaznaczył, 
że wiersze stosujące tę miarę mogą być niejednokrotnie rozbudowane, zwłaszcza 
jeśli poeta usiłuje zachować obrazowy charakter przedstawienia34.

Epigramaty stają się jeszcze bardziej okazałe wówczas, gdy poeta stosuje 
nie tylko proste rozwiązania oparte na entymemacie, lecz dorzuca inne jeszcze 
środki. Tak jest w utworze poświęconym kołysce Chrystusa, gdzie w pierwszym 
przedłożeniu autor, dla większej ekspresji wyrazu, wykorzystuje przeciwstawie-

33 W tłumaczeniach zrezygnowano z poetyzacji na rzecz jasności przekazu treści zawartych 
w wersji łacińskiej.

34 I. Masenius, Ars…, s. 152.
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nie (oppositio)35. Masen cenił sobie bardzo sprzeczności i poświęcił im wiele 
miejsca we wcześniejszym wykładzie. Na tym etapie usiłuje pokazać, że ich 
aplikowanie może dotyczyć nie tylko partii ekspozycyjnej, ale daje się zastosować 
również dla wyrazistego sformułowania wniosku. W kolejnych epigramatach, 
ilustrujących przyjęte założenia, przedstawia dwie możliwości wprowadzenia 
konkluzji. Najpierw prezentuje najprostsze, bezpośrednie rozwiązanie. Wychodzi 
od sformułowania propositiones. Pierwsza zawiera przekonanie, że ręka Boga po 
wykonaniu wszystkich rzeczy stworzyła również człowieka. Druga, stanowiąca 
rodzaj konkluzji, zostaje zawarta w stwierdzeniu, że Bóg najpierw dał się poznać 
jako silny Stwórca wszystkiego, a później pod postacią bezsilnego dziecka36. Tak 
zarysowany „projekt” utworu zostaje zrealizowany bez zastosowania dodatko-
wych środków w następującej postaci:

En quae dextera praepetes polorum
Immoto stabilivit axe cursus;
Quae luci tenebras, diemque nocti
Alterna statione surrogavit.
Quae Phoebi satiavit ora flammis,

35 Tamże, s. 153–154:
O cunabula parva, quae reclinem
Angusto nimis ambitu puellum
Tantillas agitatis inter ulmos,
et foeno tenui fovetis, inter
Brumae frigora et improbos Decembres.
O cunabula magna, quae reclinem
Angusto nimis ambitu Tonantem
Immensas agitatis inter ulmos;
Illum, quem minor orbis universo
Terrarum spatio, aetherisque tractu
Numquam est claudere, nec videre visus;
Maiorem omnibus, omnibus minorem
Nunc cunabula parva, magna, claudunt;
Stringit fascia, fasciaeque nodi
Stringunt bracchia fulminare docta.
Obscuro Puer illigatur antro,
Captivasque manus, pedesque torpet,
Cunctorum timor et tremor virorum.
Gaude nunc scelerum artifex malorum,
Quisquis vindicibus pianda flammis
Inter vincula criminum gemebas.
Capto iudice, vinculisque clauso,
Libertas tibi fulget ex propinquo.

36 Tamże, s. 154: „Propositio 1. Dei manus, post caetera condita, sed etiam hominem fecit. 
Propositio illativa 2. Ergo tunc primum omnium rerum potens est visus conditor, postquam ipse visus 
est Puer impotens”.
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Stellarumque comas refinxit auro,
Quae libramine pensili rotundum
Suspendit liquidis solum sub undis,
Quae caelum volucri, salumque pisci,
Et terras animantibus locavit;
Haec tandem manus obligavit ipsum
Nostris artubus arbitrum polorum;
Quam tunc vidimus omnium potentem,
Postquam vidimus omnium impotentem!37

Oto prawica, która nieruchomą osią utwierdziła
Mknące szybko biegi ciał na niebie.
Ona wyznaczyła naprzemienne trwanie
Światła i ciemności, dnia i nocy.
Ona Febusowi nasyciła twarz płomieniami
A światłom gwiazd nadała kolor złota.
Ona − zawiesiwszy na wadze − umocowała
Kolisty ląd pod płynącymi falami.
Ona przeznaczyła niebo dla ptaków, morze dla ryby,
A ląd dla tych, co oddychają powietrzem.
To ta ręka wreszcie naszym ciałem
Związała samego władcę niebios.
Ją zobaczyliśmy kiedyś wszechwładną
A później ujrzeliśmy bezradną we wszystkim!

Wstępna partia wiersza, jako rozwinięcie przyjętej przesłanki, zdaje się 
nawiązywać do pierwszego opisu stworzenia świata, zawartego w biblijnej Księ-
dze Rodzaju. Podobnie jak w innych utworach, jezuita stosuje tutaj „klockowy” 
model. Każdą część przedstawienia zamyka bowiem w obrębie jednego dystychu. 
Mówi zatem kolejno o stworzeniu kosmosu38, oddzieleniu światła od ciemności39, 
ciałach niebieskich40, wyodrębnieniu morza i lądu41, stworzeniach42. Nie jest jed-
nak wierny porządkowi poszczególnych elementów podanemu w Starym Testa-
mencie. Zdaje się natomiast stosować retoryczną gradatio a maiore ad minus, 
podążając od ogółu ku jednej konkretnej postaci, ku Chrystusowi. Jakkolwiek 
stworzenie rodzaju ludzkiego znajduje się w przesłance, jezuita nie odnosi się do 
niego wprost. Najpewniej uznał to za zbędne. Od razu przechodzi natomiast do 
narodzenia Jezusa. Brakujące założenie, jak w wielu innych wypadkach, to jedna 

37 Tamże.
38 Por. Rdz 1,1.
39 Por. Rdz 1,3–4.
40 Por. Rdz 1,14–18.
41 Por. Rdz 1,6–10.
42 Por. Rdz 1,3–4.
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z prawd katolickiej doktryny wiary. Autor zakłada, iż czytelnik jest świadom tre-
ści dogmatu wcielenia.

Kolejny utwór bazuje na tych samych co poprzednio założeniach. Masen 
dokonuje jednak pewnej wariacji w sposobie opracowania. Wychodzi od multi-
plikacji przeciwstawień:

O res mira, puer, Deusque tantus!
Imbellis puer iste; bellus43 iste:
Immensus puer iste? Parvus iste:
Elinguis puer; et puer disertus:
Et summus puer: infimusque rerum,
O res mira, puer, Deusque tantus!

Przedziwna sprawa: chłopiec a tak wielki Bóg!
To bezbronny chłopiec − a dzielny.
Czy to chłopiec ogromny? Jest mały.
Chłopiec niemowlę i chłopiec mówca;
Największy i najmniejszy z wszystkiego chłopiec.
O przedziwna sprawa: chłopiec a tak wielki Bóg!

Przytoczone trzy pierwsze dystychy utworu tworzą zamkniętą całość dzięki 
wprowadzonej jako klamra eksklamacji. Autor lokuje epigramat w zbiorze 
mówiącym o narodzeniu Chrystusa, dlatego nie podaje wprost, kto jest bohaterem 
wiersza. Jest to bowiem oczywiste. Przytoczona powyżej prezentacja stanowi jed-
nak rodzaj zagadki, w której czytelnik − kierując się podanymi wyznacznikami − 
musi wskazać, komu poświęcony jest epigramat. Zasadniczym słowem tej partii 
dzieła jest wyraz „chłopiec”, „dziecko” (puer), który pojawia się w każdym wier-
szu, a w sumie występuje siedmiokrotnie. Wychodząc od czterech cech typowych 
dla niemowląt, Masen przedstawia paradoksy dotyczące Jezusa. Odnosi się zatem 
do bezbronności, niewielkiego ciała, braku umiejętności mówienia i zajmowanej 
pozycji. Gdy gromadzi sprzeczności, wprowadza również pewien porządek, loku-
jąc je na zasadzie chiazmu. W drugim wierszu wychodzi od tego, co stanowi brak, 
i podąża ku temu, co jest cechą afirmowaną. W kolejnej linii zmienia bieg prezen-
tacji i idzie od tego, co wielkie, ku małości. Podobny schemat stosuje w kolejnym 

43 Właściwszym przymiotnikiem w tej pozycji byłby bellicus, „wojowniczy” Autor, przymu-
szony biegiem metrum falecejskiego, zastosował jednak inny, bellus, który dopiero w pośrednich 
znaczeniach tłumaczy się jako „zdatny” bądź „dzielny”. Nie można wykluczyć, że w czasach poety 
znajdująca się w tekście forma uchodziła za postać synkopowaną przymiotnika bellicus.
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dystychu44. Całość zamyka, odnosząc się wprost do zagadnień dialektycznych. 
Stwierdza zatem:

An pugnantia iam nihil repugnant?
En qui cuncta creat, Deus creatur.
Fecisset minus author ipse rerum,
Ni se Conditor ipse condidisset.

Czyż przeciwieństwa już w niczym nie są sprzeczne?
Oto Bóg, który wszystko stworzył, zostaje stworzony.
Autor świata we własnej osobie uczyniłby zbyt mało,
Gdyby jako Stwórca nie utworzył samego siebie.

Masen, komentując ten epigramat, zwraca uwagę, że w układzie elementów 
kompozycyjnych nastąpiła zasadnicza zmiana45. To wniosek został rozwinięty we 
wstępnej partii utworu, a przesłanka znalazła się w jego rozwiązaniu. Wiersz nie 
zachowuje zatem porządku entymematu, lecz narusza następstwo logiczne skład-
ników. Stanowi więc ilustrację dla wyrażanych wcześniej przez uczonego zastrze-
żeń, że struktura epigramatu nie zawsze będzie zbieżna ze strukturą sylogizmu.

W dalszej partii omówienia jezuita zwraca jeszcze uwagę na fakt, że utwory 
doznają ubogacenia przez zastosowanie różnorodnych środków formalnych. 
Można je wiązać z dobrym skutkiem ze strukturą opartą na entymemacie. Jak 
pokazuje na przykładach, podana przez niego wcześniej teoria źródeł − biorąca za 
podstawę przeciwieństwa, sprzeczności, porównania, dwuznaczności i inne rela-
cje pomiędzy składnikami treściowymi wierszy − nadaje się do tego, by stosować 
ją w powiązaniu z sylogizmem, podobnie zresztą jak figury retoryczne, czy nawet 
zabiegi czysto artystyczne, na przykład anagramatyzacja46. Wszystko to sprawia, 
że poeta w procesie twórczym ma do dyspozycji ogromny zasób możliwości dzia-
łania i te same treści może przedstawiać na różne sposoby.

7. Rekapitulacja

Podsumowując krótką prezentację przedstawionej przez Jakuba Masena 
koncepcji, trzeba podkreślić, że z jednej strony pozwala ona poznać metodę, jaką 

44 elinguis (negacja), disertus (afirmacja);
 summus (afirmacja), infimus (negacja).
45 I. Masenius, Ars…, s. 154−155.
46 Tamże, s. 155−160.
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posługiwali się dawni poeci, tworząc epigramaty, z drugiej natomiast – stanowi 
dobre narzędzie do „deszyfracji” zawartego w epigramatach przesłania. Baro-
kowe utwory są często oceniane bardzo krytycznie, uznawane za mało ciekawe 
i wymyślne. Jak się jednak okazuje, dzisiejsi czytelnicy i interpretatorzy mogą 
błądzić nie tylko w ocenach, ale i rozumieniu dorobku dawnej epoki. Entymemat, 
będąc istotnym składnikiem zarówno procesu twórczego, jak i odczytywania poe-
zji, został bowiem na przestrzeni czasu zagubiony w badaniach literackich. Miał 
natomiast istotne znaczenie dla dawnych twórców. Dało się zauważyć, że tracił 
stopniowo swój czysto argumentacyjny charakter na rzecz nowych zadań w obrę-
bie kompozycji utworów. Był jednak ciągle rozumiany jako sylogizm. Obejmował 
płaszczyznę dialektycznych związków w obrębie przedkładanej treści, a ponadto 
pełnił rolę osnowy w zakresie konstrukcji. Zasługą Masena jest to, że jego dzieło 
to swego rodzaju itinerarium dla adeptów sztuki poetyckiej. Pozwalało uczniom 
i czytelnikom zrozumieć niuanse procesu twórczego. Może stać się i dla dzisiej-
szych badaczy skutecznym narzędziem w zakresie analizowania, rozumienia 
i interpretacji powstałego w czasach nowożytnych dorobku epigramatycznego.
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eNTymemaT jaKo STRUKTURa epIgRamaTyczNa 
KoNcepcja jaKUba maSeNa

Streszczenie

Barokowe epigramaty bywają oceniane krytycznie, uznawane za mało ciekawe 
i wymyślne. Jak się okazuje, dzisiejsi czytelnicy i interpretatorzy mogą błądzić nie tylko 
w ocenach, ale i rozumieniu dorobku dawnej epoki. Na przestrzeni czasu zagubiony został 
bowiem w badaniach literaturoznawczych entymemat, jeden z istotnych składników procesu 
twórczego i jedna z metod odczytywania poezji.

Zasady, jakimi kierowano się, korzystając z sylogizmu krasomówczego w poezji, 
omawia w ósmym rozdziale swojego dzieła pod tytułem Ars nova argutiarum jeden 
z najwybitniejszych uczonych jezuickich XVII wieku, Jakub Masen. Autor podejmuje 
utrwalone w dialektyce i retoryce pojmowanie entymematu, oparte na wykładzie Arysto-
telesa, który skłania się ku tzw. koncepcji stylistycznej rozumienia zjawiska, wiążąc je 
zasadniczo z kompozycją dzieła. Swój wykład popiera licznymi przykładami i pokazuje, 
jak łączyć sylogizm z innymi środkami poetyckimi. Dzieło jezuity jest tym bardziej cenne, 
że stanowiło swego rodzaju itinerarium dla adeptów sztuki poetyckiej. Pozwalało uczniom 
i czytelnikom poznać niuanse procesu twórczego. Obecnie stanowić może dobre narzędzie 
do „deszyfracji” zawartego w epigramatach przesłania, co pozwoli bardziej skutecznie 
i poprawnie tłumaczyć i interpretować dawny dorobek epigramatyczny.

Słowa kluczowe: epigramat; poetyka XVII wieku; entymemat, sylogizm retoryczny, kon-
cepcja Jakuba Masena

eNTHymeme aS epIgRammaTIc STRUcTURe THe coNcepT 
of jacob maSeN

Summary

Baroque epigrams are sometimes criticised and considered as not interesting and so-
phisticated enough. It appears that today’s readers and interpreters may be wrong not only 
in their judgements but also in their understanding of the achievements of the past era. With 
the passage of time, literary studies have lost the enthymeme, which is a major component 
of the creative process and one of the methods for interpreting the meaning of poetry. 
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The principles applied when using rhetorical syllogism in poetry are discussed in 
chapter eight of the work entitled Ars nova argutiarum by one of the most eminent Jesuit 
scholars of the 17th century, namely Jakub Masen. The author deals with the understanding 
of enthymeme as it is established in dialectics and rhetoric, based on Aristotle’s lecture. 
On the one hand, Masen leans towards the so-called stylistic concept of understanding the 
phenomenon, linking it – in principle – with the composition of the work. His lecture is 
illustrated with numerous examples and shows how to combine syllogism with other poetic 
means. The Jesuit’s work is all the more valuable because it was a kind of itinerarium for 
beginners in the art of poetry. The work allowed students and readers to discover nuances 
of the creative process. Today, it can be a useful tool in “deciphering” the message con-
tained in epigrams, which will allow for even more effective and correct explanation and 
interpretation of the epigrams of the past.

Keywords: epigram, 17th-century poetics, enthymeme, rhetoric syllogism, Jakub Masen’s 
concept

Translated by Jarosław Nowaszczuk
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ŹRÓdŁa foRmacjI lITURgIczNej 

Tomasz Sałatka1 
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Wstęp

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykań-
skiego II w punkcie 10 wskazuje, że liturgia jest źródłem i szczytem działalności 
Kościoła2. Tak więc życie Kościoła jest wewnętrznie i zewnętrznie inspirowane 
przez liturgię i jednocześnie winno do niej prowadzić. Bogactwo tego stwier-
dzenia i jego konsekwencje skłaniają do refleksji i stawiania pytań w kontekście 
różnych aspektów liturgii, tak aby tę ważną dziedzinę chrześcijańskiego życia jak 
najlepiej przybliżyć człowiekowi. W tekście tym chciałbym wskazać na jeden 
z takich aspektów – na formację liturgiczną, i uczynić to w odniesieniu do biskupa 
Wilhelm Pluty, który był administratorem apostolskim administracji gorzowskiej, 
a później biskupem ustanowionej w 1972 roku diecezji gorzowskiej. Celem arty-
kułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o źródła formacji liturgicznej biskupa, 
który odwołując się do soborowej konstytucji o liturgii, podjął zadanie aplikacji 
postanowień Soboru Watykańskiego w celu przywrócenia liturgii właściwego 
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miejsca w życiu Kościoła. Warto więc zadać pytanie, jaki wpływ wywarły na 
biskupa środowiska liturgiczne, które miał okazję poznać, od kogo uczył się wraż-
liwości liturgicznej i od kiedy dzieło ruchu liturgicznego było obecne w życiu 
przyszłego biskupa.

1. Rodzina i szkoła

Pierwszym miejscem realnej formacji religijnej i liturgicznej późniejszego 
biskupa W. Pluty była jego rodzina. W niej na szczególną uwagę zasługują rodzice, 
Piotr Pluta i Agnieszka z d. Szewczyk, którzy byli bardzo zaangażowani w życie 
religijne i tę relację przekazali swoim dzieciom. Ich duże znaczenie dla rozwoju 
religijnego Wilhelma jako pierwszych katechetów zaowocowało tym, że w jego 
późniejszej posłudze biskupa często przewijał się motyw roli rodziców w wycho-
waniu religijnym swoich dzieci właśnie w kontekście wpływu na przeżywanie, 
rozumienie i doświadczanie życia liturgicznego. Taka wizja rodziców, jako pierw-
szych katechetów, wydaje się oczywistą kontynuacją domowego doświadczania. 
To właśnie obecna w domu rodzinnym relacja do Mszy św. i różnego rodzaju 
nabożeństw kościelnych dawała młodemu Wilhelmowi wskazania, że w tej litur-
gicznej i paraliturgicznej przestrzeni człowiek może doświadczać niezwykłego 
spotkania z Bogiem. Ten zwyczajny przykład rodziców stał się pierwszą kate-
chezą liturgiczną, opartą na solidnym przykładzie życia i na naśladowaniu tego 
przykładu. Nie można tu mówić jeszcze o systematycznej katechezie liturgicznej, 
ale raczej o dobrym klimacie religijnym. Ten właśnie klimat jest niejednokrotnie 
ważniejszy od samych przekazywanych treści religijnych i liturgicznych, gdyż to 
właśnie on znaczy zmysły dziecka na długie lata, a często już na całe życie.

W ten klimat rodzinnej modlitwy wpisane jest wydarzenie z 9 września 
1923 roku, kiedy to kardynał August Hlond zawierzył Śląsk Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa3. Od tego momentu ta forma pobożności wpisała się na stałe w życie 
rodziny Plutów i przyszłego biskupa, a jej ukoronowaniem było wstąpienie po 
święceniach kapłańskich do wspólnoty Unii Apostolskiej Kleru, która w swoim 
statucie ma szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa4.

Rodzinny klimat nie był jedynym źródłem formacji liturgicznej w pierwszych 
latach życia Wilhelma. Nie mniej ważne środowisko tworzyli księża z rodzinnej 

3 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 138.
4 Por. P. Socha, Biskup Wilhelm Pluta – wierny duchowi Unii Apostolskiej Kleru, „Notitiae” 

1986, nr 13, s. 14–18.
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parafii i ze szkoły, do której uczęszczał5. Ksiądz Franciszek Szulc, proboszcz 
parafii w Kochłowicach, ukazywał nie tylko istotną rolę teologii i religii w życiu 
człowieka, ale i polityki oraz kwestii narodowych6. Szczególnie znaczącą postacią 
był ksiądz Robert Josiński, katecheta szkoły, do której uczęszczał Wilhelm, wpro-
wadzający swoich uczniów w problematykę relacji łaski oraz natury i tłumaczący 
formułę dogmatyczną: gratia supponit naturam. Odwołując się do niej, zwykł 
mawiać: „najpierw trzeba być dobrym człowiekiem, aby na tym fundamencie 
mógł budować Duch Św.”7. Ten szczegół z życia szkolnego może wydawać się 
mało ważny, ale trzeba zwrócić uwagę, że W. Pluta jako biskup diecezji bardzo 
akcentował formację ludzką i zaangażowanie człowieka w relację do całego życia 
sakramentalnego.

Innym elementem kształtującym życie liturgiczne W. Pluty był fakt przy-
należności w okresie szkolnym do Sodalicji Mariańskiej. Wspólnota ta, formu-
jąc młodzież w klimacie ogłoszenia Jezusa Chrystusa Królem Wszechświata, 
pobożności maryjnej i zadań misjonarskich, w tym właśnie czasie włączyła 
w swoją formację kwestie ruchu liturgicznego8. Odbywało się to przez progra-
mową i systematyczną lekturę Mszału, w opracowaniu benedyktyna o. Gaspara 
Lefebvra9, i lekturę znanych prekursorów reformy liturgicznej, takich jak: Pius 
Parsch, Gaspar Lefebvre i Columb Mormion10. Nie zachowały się żadne świadec-
twa o wpływach tych tekstów na bp. Wilhelma, ale zapewne po zapoznaniu się 
z tą myślą odczuł on potrzebę zaangażowania się w refleksję nad tekstami litur-
gicznymi. W tym klimacie uczył się, że teksty liturgiczne mogą być realną strawą 
duchową i inspiracją w życiu codziennym.

Cała dotychczasowa formacja katechetyczno-liturgiczna W. Pluty miała 
zwyczajny przebieg, który był bliski wielu rodzinom na Śląsku. Rodzina, szkoła, 
przyjaciele i parafia – to również jego miejsca nauki relacji z Bogiem, którego 

5 Tenże, Z ludu wzięty, „Aspekty” 1992, nr 1, s. 7.
6 J. Kołodziej, Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach w l. 1925–1990, 

Katowice 1991 [mps w Bibliotece WŚSD w Katowicach], s. 40–49.
7 Por. S. Jaworecki, Przepowiadanie Słowa Bożego w pasterskim posługiwaniu Ks. Biskupa 

Wilhelma Pluty w latach 1958–1986 ze szczególniejszym uwzględnieniem listów pasterskich. Studium 
historyczno-teologiczne, Wrocław 1998 [mps pracy doktorskiej, Biblioteka Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu], s. 26–27.

8 Por. P. Jura, Il movimento liturgico e la «receptio» dell’evento conciliare in Polonia, Padova 
2002, s. 239.

9 G. Lefebvre, Mszał Rzymski z dodatkiem nabożeństw nieszpornych. Przekład polski, Bruges 
1932.

10 [Redakcja], Kronika krajowa, „Misterium Christi” 1932–1933, nr 6–7, s. 201–202.
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obecność była powszechnie wyznawana. Widać w nim już wtedy, mimo pewnych 
cech wspólnych dla religijnego środowiska Śląska, pewne charakterystyczne rysy 
osobiste: potrzebę formacji ludzkiej w relacjach religijnych, świadomość wagi 
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz rys duchowości i forma-
cji liturgicznej związanej z Sodalicją Mariańską. Te właśnie cechy w później-
szym czasie nabiorą szczególnych kształtów i wyznaczą kierunki jego pracy 
duszpasterskiej.

2. Seminarium i uniwersytet

W 1929 roku Wilhelm wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Die-
cezji Katowickiej w Krakowie i został przyjęty na Wydział Teologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Seminarium zostało utworzone na potrzeby diecezji katowic-
kiej, wydzielonej z diecezji wrocławskiej w roku 1925. Jednak aż do roku 1929 
klerycy tej nowej diecezji studiowali we Wrocławiu i mieszkali w tamtejszym 
seminarium. Ówczesny biskup Arkadiusz Marian Lisiecki przez lata szukał moż-
liwości pozyskania miejsca dla kleryków nowo utworzonej diecezji11. Udało się to 
dopiero po czterech latach, w 1929 roku. Obecność kleryków diecezji katowickiej 
w seminarium wrocławskim skutkuje tym, że zostają oni włączeni w nurt forma-
cyjny tego seminarium.

Pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Wrocławskim, na który uczęsz-
czali klerycy, od 1923 roku był Romano Guardini, jeden z prekursorów ruchu 
liturgicznego w Kościele12, a od stycznia 1926 roku w tym seminarium działało 
tzw. koło liturgiczne, podejmujące refleksję na temat liturgii, inspirowane przez 
myśl takich liturgistów, jak: Romano Guardini, Odo Casel i Pius Parsch13. W tym 
uniwersyteckim klimacie odnajdujemy też dwie postaci szczególnie ważne dla 
życia liturgicznego tamtego okresu na Śląsku – Franza Schuberta i Stanisława 
Staphana. Obydwaj w swoich pracach naukowych wskazują na liturgię, która 
powinna być przeżywana świadomie i aktywnie przez wszystkich uczestników, 
ponieważ wówczas może stać się prawdziwym źródłem chrześcijańskiego życia14. 

11 M. Kłakus, Powstanie i rozwój seminarium Śląskiego w Krakowie, w: J. Kupny (red.), 
Wyższe Śląskie Seminaria Duchowne (1924–2004), Katowice 2004, s. 25–27.

12 A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998, s. 37.
13 J.J. Kopeć, Formacja kapłańska i naukowa oraz kierunki badań nad liturgią  

ks. prof. Wacława Schenka, w: H. Sobeczko (red.), Profesor i duszpasterz. Księga pamiątkowa ku 
czci ks. W. Schenka, Opole 1988, s. 38.

14 Por. P. Jura, dz. cyt., s. 100–101.
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Całe to bogactwo refleksji i oddziaływań życia seminarium katowickiego zostało 
przeniesione do Krakowa w 1929 roku. I właśnie w tym roku do tego seminarium 
wstąpił W. Pluta.

W tym czasie Kraków miał już dość mocno rozwiniętą linię formacji liturgicz-
nej, opartą na kilku odważnych prekursorach, którymi byli księża Jan Korzonkie-
wicz15 i Michał Kordel16 oraz benedyktyn Karol van Oost17. Na szczególną uwagę 
zasługuje postać M. Kordela, gdyż był on głównym promotorem ruchu liturgicz-
nego w Krakowie i wykładowcą liturgii w seminarium, do którego uczęszczał  
W. Pluta18. Ci prekursorzy myśli liturgicznej ściśle ze sobą współpracowali i wza-
jemnie na siebie oddziaływali. J. Korzonkiewicz był profesorem M. Kordela,  
a K. van Oost, który formowany był w duchu reformy liturgicznej w benedyk-
tyńskim klasztorze w Zevenkerker (Holandia), ciągle inspirował M. Kordela do 
wytrwałej pracy. Wielką zasługą M. Kordela jest to, że ukazywał swoim studentom 
liturgię jako rzeczywistość teologiczną, którą trzeba się zajmować i która domaga 
się szczególnej uwagi. Dlatego przygotował wiele artykułów dotyczących nowych 
prądów ruchu liturgicznego, publikując je w założonym przez siebie czasopiśmie 
„Mysterium Christi”19. Ukazywał w nich liturgię jako dzieło wspólnoty, podkreś-
lał rolę języka narodowego i potrzebę aktywnego udziału osób, wynikającego 
z natury liturgii. Ważna wydaje się też dyskusja, jaka trwała w tym czasie między 
Sodalicją Mariańską, z którą związany był W. Pluta, a M. Kordelem. Wspólnota 
Sodalicji zarzucała M. Kordelowi, że wprowadza nowinki liturgiczne, nie respek-
tuje w swoich publikacjach tradycji liturgicznej Kościoła i podważa rolę poboż-
ności ludowej, wskazując liturgię jako miejsce uprzywilejowane w duchowości 
Kościoła. Tej dyskusji przyglądał się młody seminarzysta.

Ukazując rys formacji liturgicznej kleryka Wilhelma, nie można zapo-
mnieć o jego pobożności indywidualnej, która związana była z przeżywaniem  
Mszy św. czy z adoracją Najświętszego Sakramentu, co kształtowało w nim prag-
nienie służby tylko Bogu i czynienia wszystkiego dla miłości Bożej20. W mło-
dym seminarzyście rodzi się duchowość oparta na pobożności eucharystycznej 

15 Tamże, s. 67.
16 Tamże, s. 66.
17 P. Sczaniecki, Ojciec Karol van Oost, Tyniec 1990, s. 46.
18 Por. J. Sroka, Apostolstwo liturgiczne ks. Michała Kordela w „Mysterium Christi”, „Ruch 

Biblijny i Liturgiczny” 1976, nr 29, s. 221–227.
19 S. Koperek, Ks. Michał Kordel w kontekście polskiego ruchu liturgicznego, „Ruch Biblijny 

i Liturgiczny” 1988, nr 2, s. 136–155.
20 P. Socha, Z ludu wzięty, s. 8.
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i pobożności związanej z założeniami Unii Apostolskiej Kleru, której członkiem 
W. Pluta stał się zaraz po święceniach kapłańskich. Warto zwrócić uwagę, że Unia 
Apostolska w jakiś szczególny sposób nie związała się z ruchem odnowy litur-
gicznej, ale kształtowała swoich członków przez modlitwę myślną, rozważanie 
Pisma Świętego, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pobożność 
eucharystyczną21.

Na tym etapie formacji W. Pluty widać, że po raz pierwszy tak wyraźnie 
spotkał się z ruchem odnowy liturgicznej, ale – jak się wydaje – wybrał jednak 
bardziej tradycyjny sposób przeżywania swojego kapłaństwa, w nurcie Unii Apo-
stolskiej Kleru. Mimo tego wyboru w swoich poszukiwaniach naukowych, już 
jako kapłan i biskup, nie zamknął się w tradycyjnym duszpasterstwie, ale poszuki-
wał ciągle nowych dróg dotarcia do człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 
troski o życie sakramentalne.

3. Kapłaństwo

W swojej pracy duszpasterskiej młody ks. Wilhelm skoncentrował się głów-
nie na pracy z człowiekiem w jego konkretnych potrzebach życiowych. Życie 
sakramentalne, głoszenie Słowa Bożego i nauczanie katechetyczne to codzienność, 
która zajmowała go w całości. Z biegiem lat posługi przełożeni coraz bardziej 
dostrzegali w nim talenty pedagogiczne i zlecali różne zadania na płaszczyźnie 
naukowej. Trudno szukać w tym początkowym okresie kapłaństwa jakichś szcze-
gólnych odniesień do ruchu liturgicznego. Można tylko zwrócić uwagę, że jego 
ciągła formacja duchowa i intelektualna była osadzona na poszukiwaniach w róż-
nych dziedzinach teologicznych i świeckich. W aktach personalnych odnajdujemy 
liczne prośby kierowane do kurii o pozwolenie na korzystanie z tekstów teologów 
protestanckich, jak też z pism Karola Marksa i Włodzimierza I. Lenina22.

W 1950 roku ks. W. Pluta został powołany do założenia kolegium, które 
miałoby na celu formację neoprezbiterów i w którym nowi księża mogliby być 
wdrażani w pracę duszpasterską. W wykazie zajęć wyznaczonych przez ks. Wil-
helma znajdujemy teologię moralną, prawo kanoniczne, Pismo Święte, kateche-
tykę, pedagogikę, homiletykę, fonetykę i administrację. Zajęcia z liturgii zostały 
umieszczone w dziale „administracja”. Ksiądz Wilhelm pisał: „W administracji 

21 Tenże, Biskup Wilhelm Pluta..., s. 14.
22 Archiwum Kurii Gorzowskiej w Zielonej Górze, nr 11/1937, 12/1937, 14/1937, 15/1938, 

W. Pluta, Akta personalne, Listy do kurii Katowickiej.



131bisKup WiLheLm Pluta (1910–1986)...

umieszcza się wykłady z liturgiki praktycznej, maszynopisu i buchalterii”23. Jak 
widać, w ujęciu tym liturgia nie otrzymała nowego wymiaru, właściwego dla 
ruchów odnowy liturgicznej, ale została ukazana w wymiarze typowo pastoral-
nym i prawnym. Głównymi podręcznikami teologicznymi, z których korzystał 
ks. Pluta, były dzieła teologii dogmatycznej Michaela Schmausa24 i teologia 
ascetyczna Adolfa Tanquereya25, na co wskazuje w wywiadzie biskup pomoc-
niczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha26. Należy zaznaczyć, że 
A. Tanquerey w swoim podręczniku ukazywał życie liturgiczne jako mocno zin-
dywidualizowane, oparte na zewnętrznym rycie. Podkreślał również, że liturgia 
wytwarza łaskę, co jest jej głównym zadaniem27. Taki sposób patrzenia na liturgię 
krytykował Salvatore Marsili, jeden z prekursorów ruchu liturgicznego w Koś-
ciele, który odnosząc się bezpośrednio do Tanquereya, pisał: „w takiej liturgii lud 
nie jest kimś innym jak tylko podmiotem pasywnym. Przez to ma on tylko relację 
prawną do liturgii i traktuje ją w większości jak wszystkie prawa w wymiarze 
czysto zewnętrznym. Przez co Msza św. staje się miejscem, w którym widzi się 
przede wszystkim ceremonię i ogólnie mówi o oddawaniu Bogu czci w wymiarze 
zewnętrznym”28. Jak widać, ks. Wilhelm, jakkolwiek zaangażowany bardzo we 
własne życie duchowe i formację swoich wychowanków, nie wykazuje silnego 
odniesienia do ruchów liturgicznych, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, 
że pozostaje daleko od tego nowego spojrzenia na życie Kościoła.

W kwietniu 1952 roku, poprzez powołanie do komisji liturgicznej swojej 
diecezji, ks. Wilhelm zostaje bardziej bezpośrednio zaangażowany w życie litur-
giczne29. Zgodnie z zaleceniami encykliki papieża Piusa XII Mediator Dei z 1947 
roku komisja zajmuje się tłumaczeniem i publikowaniem teksów liturgicznych, 
organizowaniem kursów liturgicznych i angażowaniem ludu w czynny udział 
w liturgię Kościoła. Niestety, brak w archiwach kurii jakichkolwiek informacji, 
w jaki sposób pracowała ta komisja.

23 Archiwum Kurii Gorzowskiej w Zielonej Górze, sygn. 29, nr 5, W. Pluta, Akta personalne, 
Listy do J.E. Najprzewielebniejszego Księdza Infułata Jana Piskorza Ordynariusza Diecezji Stalino-
grodzkiej, 25 IX 1954.

24 M. Schmaus, Katholische Dogmatik, München 1940.
25 A. Tanquerey, Życie duchowe – traktat o teologii ascetycznej i mistycznej, Tournai 1930.
26 P. Socha, Wypowiedź udzielona T. Sałatce 15 IX 2006 roku w Zielonej Górze.
27 A. Tanquerey, Teologia ascetyczna i mistyczna, Kraków 1928, s. 216–252.
28 S. Marsili, Liturgia. Momento nella storia della Salvezza, „Anamnesis” 7/1, B. Neumheuser, 

S. Marsili, M. Auge, R. Civil (ed.), Genova 2001, s. 60.
29 J. Myszor, dz. cyt., s. 104–136.
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Nauczanie papieskie jest ważnym źródłem inspiracji dla działalności litur-
gicznej ks. W. Pluty. Kiedy pisał artykuł o założeniach pastoralnych pracy dusz-
pasterskiej, analizując dzieła Franza Xaviera Arnolda, swoje wnioski i sugestie 
w odniesieniu do liturgii opierał na nauczaniu papieża Piusa XII i jego encykliki 
Mediator Dei et hominium oraz Mystici Corporis Christi30. Wspomina o potrzebie 
aktywnego uczestnictwa wiernych, o potrzebie homilii liturgicznych, formacji 
liturgicznej, znaczeniu śpiewu liturgicznego i tekstów liturgicznych oraz o tym, 
że księża przed Mszą św. powinni wyjaśniać wiernym znaczenie i sens liturgii.

W 1958 roku W. Pluta otrzymuje propozycję podjęcia wykładów z teologii 
pastoralnej na KUL-u w Lublinie. Podejmuje to wezwanie pod warunkiem, że 
najpierw będzie mógł pogłębić znajomość tematu w znanych centrach pastoral-
nych Europy Zachodniej: we Fryburgu u prof. Xaviera Hornsteina, w Tybindze 
u prof. Franza Xaviera Arnolda oraz w Louvain31. Spojrzenie na kwestię liturgii 
w tych centrach jest zróżnicowane. W Tybindze jest ona traktowana jako istotny 
element źródła życia chrześcijańskiego, co zostało już wypracowane przez pro-
fesora Johanna Adama Möhlera w XVIII wieku i dawało możliwość pogłębionej 
refleksji nad liturgią32. We Fryburgu liturgikę traktowano jak dziedzinę pomocni-
czą, postrzegając ją w kontekście katechezy i teologii pastoralnej33. W Louvain 
za sprawą prekursora ruchu liturgicznego w Europie Lamberto Beauduina orga-
nizowano kursy, szkolenia, sympozja, aby wdrożyć nowe spojrzenie na liturgię34. 
Kierunek poszukiwań, który chciał podjąć ks. Wilhelm, wskazuje na koniecz-
ność zetknięcia się z silnym prądem odnowy liturgicznej, obecnym szczególnie 
w Louvain.

4. biskup

Posługa ks. W. Pluty jako wykładowcy musiała zostać przerwana wraz 
z nominacją biskupią, której dokonał papież Pius XII 8 lipca 1958 roku. Nie spo-

30 W. Pluta, Założenia pastoralne z odniesieniu do dzieł F. Arnoda z Tübingen, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 1959, nr 1, s. 103–116.

31 Archiwum Kurii Gorzowskiej w Zielonej Górze, sygn. 29, W. Pluta, Akta personalne. Listy 
Jego Magnificencji ks. prof. dr. Mariana Rechowicza, 28 IX 1957.

32 J.J. Flores, Wprowadzenie do teologii liturgii, Rzym 2004, s. 40.
33 M. Midili, Teologia pastoralna w praktyce, Rzym 1985, s. 60–62; B. Seveso, Zbudować 

Kościół. Teologia pastoralna ze swoimi problemami, Turyn 1982, s. 79–98.
34 I.H. Dalmais, Storia della liturgia: riti e famiglie liturgiche, w: A.G. Martimort (ed.),  

La Chiesa in preghiera, 1/4, Brescia 1987, s. 93.
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wodowało to jednak zamknięcia się na naukę, a wręcz przeciwnie – zwiększyło 
potrzebę poszukiwania, aby jak najlepiej przybliżać Boga ludziom. W swoich 
pracach czerpał z wcześniejszych doświadczeń naukowych i pastoralnych. Inspi-
rowany modlitwą, nauką, doświadczeniem osobistym, w którym widział kon-
kretnego człowieka, wyznaczał też nowe kierunki pastoralne35. Widać to bardzo 
wyraźnie w tekstach odnoszących się do Eucharystii, w których już przed sobo-
rem pisał o aktywnym uczestnictwie wiernych36. W tym eucharystycznym nurcie 
warto zwrócić uwagę na silny akcent położony na wspólnotę braterską, która staje 
się miejscem celebracji. Biskup podkreślał bardzo wyraźnie potrzebę sprawowa-
nia Eucharystii dla poszczególnych ulic, dla małych grup, tak aby ludzie nie byli 
anonimowi, ale stali się realną wspólnotą osób i dzięki temu aktywniej tworzyli 
wspólne dzieło, jakim jest liturgia37.

W tym poszukiwaniu nowych kierunków ważne wydarzenie stanowi Sobór 
Watykański II38, który był dla niego istotnym doświadczeniem powszechności 
Kościoła oraz nowych kierunków teologicznych i duszpasterskich. W swoich 
dziennikach opisuje pokrótce spotkania z biskupami z całego świata i teologami, 
takimi jak m.in. Jean Danielou, Karl Rahner, dyskusje, wymianę doświadczeń, 
które budowały w nim nową wizję teologii współczesnej39. Kiedy na soborze dys-
kutowano o liturgii, choć był obecny na sali obrad, nie zabierał głosu. Jedynym 
śladem obecności biskupa, który odnajdujemy w jego notatkach, jest zapisanie 
liczby głosów w czasie głosowania nad konstytucją o liturgii, czego nie robił 
w przypadku żadnego innego głosowania40. Warto też podkreślić, że w swoim 
pierwszym wystąpieniu 5 grudnia 1962 roku, omawiając sprawę apostolstwa, 

35 Trzeba zwrócić uwagę, że takie spojrzenie, które ma na uwadze przede wszystkim czło-
wieka, wynika z ogólnego nurtu teologicznego w Polsce, o czym pisał I. Dec, podkreślając, że nasza 
teologia jest mało akademicka, a bardziej praktyczna, obecna w dziełach twórców świeckich, łącząca 
dwa nurty teologiczne – wschodni i zachodni, oparta na pobożności maryjnej. Zob. I. Dec, Teologia 
na Śląsku po II wojnie światowej, w: A. Brenk (red.), Sursum Corda. Księga jubileuszowa ku czci 
księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego, Zielona Góra 2002, s. 311–324.

36 W. Pluta, Porządek aktywnego uczestnictwa wiernych we Mszy św., „Gorzowskie Wiado-
mości Kościelne” 1961, nr 3, s. 143–144.

37 W. Pluta, List z 11 listopada 1970 roku o tworzeniu „człowieka w Chrystusie” we wspólnocie 
braci, w: tenże, Abyśmy byli jedno, Gorzów 1985, s. 138–139.

38 Bp Wilhelm był obecny dwa razy na Soborze Watykańskim II: od 11 listopada 1962 r. do  
4 stycznia 1963 r. i od 13 września 1964 r. do 22 października 1964 r. Przemawiał w auli trzy razy, 
dwa razy w imieniu swoim, a raz w imieniu episkopatu Polski. W. Pluta, Dziennik soborowy, „Go-
rzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 6, s. 116–120; tenże, Dziennik soborowy, „Gorzowskie 
Wiadomości Kościelne” 1965, nr 4, s. 79–91.

39 Tamże.
40 Tenże, Dziennik soborowy, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 6, s. 119.
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wskazał, że życie duchowe i ascetyczne człowieka jest źródłem apostolstwa41. 
Biskup Wilhelm, zainteresowany reformą liturgiczną i jej znaczeniem, podkreś-
lał jednak, że nie wyczerpuje ona całej działalności Kościoła, o czym mówi też 
Konstytucja o liturgii świętej w punkcie 10. Dlatego podkreślił, że Kościół musi 
być zbudowany na Słowie Bożym, które buduje wspólnotę Kościoła, na chlebie 
Bożym, który buduje wspólnotę kultu, i na miłości Bożej, która z kolei buduje 
wspólnotę miłości42. Wszystkie te trzy elementy muszą współgrać, aby skutecznie 
budować Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Takie spojrzenie jest konsekwencją 
całej teologicznej wizji biskupa, która zasadza się na duchowości indywidual-
nej, opartej na adoracji, medytacji. Słuszność takiego wnioskowania potwierdza 
bp P. Socha, według którego bp W. Pluta bardzo cenił indywidualną modlitwę 
za pomocą Liturgii Godzin, ponieważ mógł w tym czasie kontemplować teksty 
liturgiczne43.

Formacja bp. W. Pluty opierała się na Piśmie Świętym oraz na tekstach  
J. Schmitta, św. Jana od Krzyża, św. Teresy z ávila, Karla Rahnera, Hansa Ursa 
von Balthasara, Gastona Courtoisa. Miał też szczególne nabożeństwo do św. pro-
boszcza z Ars Jana Marii Vianney’ego, od którego nauczył się częstej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Ta praktyka była dla niego tak normalna, że licznych 
gości odwiedzających go w gorzowskiej rezydencji zapraszał często do kaplicy 
na adorację, tłumacząc przy tym, że tylko Jezus Chrystus jest prawdziwym właś-
cicielem tego domu44. W kontekście soborowym i różnych zmian liturgicznych 
trzeba zauważyć, że biskup miał swoje zdanie i z pewnych kwestii nie rezyg-
nował, zwłaszcza jeżeli chodzi o Eucharystię. W okólniku diecezjalnym można 
odnaleźć szczególny tekst o dziękczynieniu po Mszy św., który wydaje się odpo-
wiedzią na wątpliwości niektórych księży. „Sobór nie zaprzeczył realnej obec-
ności Chrystusa w Eucharystii i dlatego trzeba mieć szacunek dla komunii św. 
i należy dziękować Bogu”45. To samo biskup powtórzył w książce dla kapłanów, 

41 Acta Synodalis Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II, 3/4, Città del Vaticano 1974,  
s. 166–168.

42 W. Pluta, Rozważania w Wielkim Poście 1967 roku [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 
1967.

43 P. Socha, Wywiad udzielony T. Sałatce 20 IV 2007 roku.
44 R. Harmaciński, Posługa pasterska Biskupa Wilhelma Pluty w Diecezji Gorzowskiej 

(1958–1986), Wrocław 1994, s. 42.
45 W. Pluta, Dziękczynienie po Mszy św., „Wiadomości Kościelne Kurii Gorzowskiej” 1976, 

nr 7, s. 25.
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odwołując się do nauczania Piusa XII i wskazując, że nie ma żadnego konfliktu 
między dziękczynieniem osobistym a Eucharystią46.

Biskup W. Pluta, mimo że zrezygnował z wykładów na KUL-u po nomina-
cji biskupiej, pozostawał w łączności ze środowiskiem pastoralistów lubelskich. 
Szczególne relacje łączyły go z ks. Franciszkiem Blachnickim, założycielem 
Ruchu Światło-Życie, który był bardzo mocno zaangażowany w promocję forma-
cji liturgicznej kapłanów po soborze47. Ta wyjątkowość relacji brała się stąd, że 
pochodzili z tej samej diecezji i mieli podobne zainteresowania pastoralne, które 
realizowali na płaszczyźnie naukowej. Ksiądz Blachnicki po soborze był człon-
kiem Lubelskiego Zespołu Liturgistów, którzy prowadzili w Polsce dwudniowe 
kursy o odnowionej liturgii Mszy św.48 W diecezji bp. W. Pluty takie kursy odbyły 
się w Paradyżu w dniach 29–30 marca 1967 roku. Kontynuacją tej współpracy 
była działalność Diecezjalnego Instytutu Pastoralnej Formacji Duchowieństwa, 
będącego filią Studium Pastoralnego Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Zaję-
cia w instytucie cieszyły się dużym zainteresowaniem – w latach 1970/1971 
uczestniczyło w nich 267 osób49. Zajęcia dotyczące duszpasterstwa liturgicznego 
w Gorzowie prowadził ks. F. Blachnicki.

Ważną inspirującą dla biskupa była działalność episkopatu Polski, który 
wypracowywał wspólne stanowisko odnośnie do liturgii, a następnie konsekwent-
nie i skrupulatnie je realizował. Charakterystyczną cechą wykonywania posta-
nowień soborowych była koncepcja stopniowego i rozważnego wprowadzania 
reform liturgicznych50. Episkopat Polski, a w tym i bp W. Pluta, realizował posta-
nowienia reformy liturgicznej, ale zawsze robiono to z uwzględnieniem polskiego 
kontekstu51.

46 Tenże, W trosce o życie wewnętrzne, Poznań–Warszawa 1980, s. 199–207.
47 J.J Kopeć, Ks. Franciszek Blachnicki jako promotor formacji liturgicznej kapłanów w Polsce, 

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 8, s. 87.
48 Tamże, s. 89.
49 K. Wojaczek, Zarys działalności Instytutu Teologii Pastoralnej w pierwszym dwudziesto-

pięcioleciu jego działalności, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 6, s. 114.
50 List Episkopatu Polski do kapłanów o reformy liturgicznej, „Gorzowskie Wiadomości Koś-

cielne” 1964, nr 9, s. 186–190; por. C. Vagaggini, Główne reguły reformy liturgicznej, „Gorzowskie 
Wiadomości Kościelne” 1963, nr 5, s. 128–132.

51 Trzeba tu podkreślić rolę listu z 29 listopada 1968 r. do Kongregacji Kultu Bożego, w któ-
rym kard. Stefan Wyszyński wraz z biskupami polskimi wyraża obawę o realizację postanowień 
soborowych związanych z liturgią. Wskazuje w nim, że reforma jest realizowana nieroztropnie, 
bez odniesienia do psychologii i pedagogiki, niszcząc starszą tradycję liturgiczną. Kard. Wyszyński 
w liście tym deklaruje, że w Polsce reforma liturgiczna będzie realizowana, ale stopniowo. Por.  
H.J. Sobeczko, Dziedzictwo liturgiczne, życie i dzieło biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), Opole 
1986, s. 151.



136 tomasz sałatka

Elementem w duszpasterstwie sakramentalnym, na który trzeba zwrócić 
uwagę, był podręcznik wydany w 1963 roku przez komisję pastoralną episkopatu 
Polski, w której pracach uczestniczył bp W. Pluta od 1958 roku. W podręczniku 
tym znajdujemy wiele wskazań dotyczących duszpasterstwa liturgicznego, które 
były realizowane w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Warto podkreślić, że 
obok kwestii teologicznych i prawa liturgicznego, co wydaje się oczywiste, pod-
jęto w nim również takie problemy, jak: piękno celebracji liturgicznych, potrzeba 
zatroszczenia się o przestrzeń celebracji liturgicznych, o zaangażowanie wiernych 
i podkreślenie ich roli w celebracji, tak aby obecność Chrystusa była przeżywana 
jak najpełniej. Wskazując na rolę tego podręcznika, biskup miał świadomość, że 
istnieje tendencja, aby koncentrować się na rubrykach, a nie na Chrystusie, dla-
tego pisał do kapłanów: „musicie nauczać wszystkich prawdziwej teologii i litur-
gii sakramentu, ukazując liturgię nie tylko jako same rubryki”52.

W episkopacie Polski biskup był przewodniczącym komisji pastoralnej do 
spraw rodzin w latach 1965–1971 i podejmował to zadanie z ogromnym entuzja-
zmem. W tym właśnie czasie powstała pierwsza w Polsce instrukcja dla księży 
o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa, wydana 12 lutego 1969 
roku. Tę instrukcję ponownie opublikowano w 1975 roku, już z wprowadzeniem 
do nowego rytu małżeństwa, który został w Polsce wydany w 1974 roku. Warto 
zwrócić uwagę na to, że spośród wszystkich rytów ten był najbardziej zmodyfi-
kowany w stosunku do jego formy „przedsoborowej” i ma najwięcej odniesień do 
tradycji polskiej53.

Dla bp. W. Pluty ważnym źródłem spotkania żywego Boga w Jezusie Chry-
stusie i rozpoznania Go jako prawdziwego zbawiciela była inspiracja Słowem 
Bożym i medytacja nad nim. O inspiracji tej pisał w liście do młodych, odwołu-
jąc się w nim do tekstu R. Guardiniego54. Słowo Boże jest też ukazywane przez 
biskupa jako źródło dobrego przygotowania do przyjęcia liturgii sakramentu 
i aktywności chrześcijańskiej55. Widać w tym jakąś kontynuację słów P. Parscha, 
który pisał, że reforma liturgiczna musi się zacząć od proklamacji Słowa Bożego. 

52 W. Pluta, Refleksje nad podręcznikiem liturgii „Sakramenty w życiu pastoralnym”, „Go-
rzowskie Wiadomości Kościelne” 1964, nr 3, s. 74–88.

53 W. Nowak, Elementy agendy Marcina Kromera nad odnową liturgiczną obrzędu małżeństwa 
w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1979, nr 32, s. 149–156.

54 Por. W. Pluta, Wskazania dla życia religijnego młodzieży, „Gorzowskie Wiadomości Koś-
cielne” 1966, nr 3, s. 59–61.

55 Por. R. Sarek, Katecheza dla dorosłych sługi bożego Wilhelma Pluty, w: A. Brenk (red.), 
Facere veritatem in caritate, Poznań 2005, s. 325.
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Dlatego w przygotowaniu sakramentalnym centralnym miejscem powinno być 
przepowiadanie kerygmatyczne, a nie katechetyczne czy mistagogiczne56.

W pismach bp. W. Pluty znajduje się też bezpośrednie odniesienie do  
O. Casela – pojawia się ono w kontekście wyjaśniania życia sakramentalnego57. 
Odwołując się do teologicznych zasad opus operatum i opus operantis, autor 
wskazuje, że do skuteczności widzialnej sakramentów potrzeba bardzo realnego 
zaangażowania przyjmującego człowieka. Biskup w swoich tekstach nie podważa 
działania sakramentów ex opere operato, ale ukazuje znaczenie całej przestrzeni 
zaangażowania woli, rozumu i zmysłów człowieka58. To odniesienie potwierdza 
jego pastoralne intuicje i motywuje go bardzo do intensywnej pracy na płaszczyź-
nie duszpasterskiej.

To zatroskanie widać w podręczniku dla szafarzy sakramentu chrztu św., 
który to podręcznik jest realną pomocą w aplikacji nowego rytu sakramentu 
chrztu św., opublikowanego w Polsce w 1972 roku. Warto zwrócić uwagę, że 
bp W. Pluta daje duszpasterzom i wiernym diecezjanom instrukcję dla szafarzy 
sakramentu chrztu św. już w roku wydania nowego rytu59. Podręcznik nie tylko 
mówi o teologii sakramentu, ale też mocno podkreśla potrzebę edukacji religijnej 
i ascetycznej od najmłodszych lat człowieka60. Co więcej, zaleca jako przygoto-
wanie do tego sakramentu różne sposoby celebracji Słowa Bożego i błogosła-
wieństwo, tak aby ożywiać życie Boże w rodzinie nie tylko przez Eucharystię, 
ale również przez różnorodność form celebracji liturgicznych, akomodowanych 
do możliwości percepcyjnych osób61. W zatroskaniu o życie Eucharystią rodzin, 
inspirowany nauczaniem papieża Piusa X, przygotował mały podręcznik, który 
miał pomóc dzieciom w przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej, a który 
był tak naprawdę przeznaczony dla rodziców i księży62. W bardzo prosty sposób 
tłumaczył sens i znaczenie Eucharystii, akcentując rolę Mszy św. w wychowa-

56 W. Pluta, Teologia pastoralna, nauka i praktyka, „Ateneum Kapłańskie” 1961, nr 53,  
s. 109.

57 Tenże, Sakramenty święte w zadaniach pastoralnych, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 
1964, nr 3, s. 74–88.

58 Tenże, W trosce o życie wewnętrzne, s. 222–224; por. tenże, Teologia pastoralna, s. 109.
59 Tenże, Instrukcja dla szafarzy sakramentu chrztu św., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 

1973, nr 1, s. 30–35.
60 Tenże, Chrzest św. – podręcznik pastoralny w parafiach [mps w posiadaniu autora],  

Gorzów Wlkp. 1979.
61 Tenże, W trosce duszpasterskiej o dzieci [mps w posiadaniu autora], s. 4.
62 Tenże, Przygotowanie komunii św. dla dzieci [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 

1963.
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niu i potrzebę godnego w niej uczestnictwa. Zachęcał też księży, aby Msze św. 
z udziałem dzieci przygotowywali według formularzy mszalnych i w miarę moż-
liwości duszpasterskich63.

podsumowanie

Biskup W. Pluta w swojej działalności był inspirowany różnorakimi prądami 
duszpasterskimi i naukowymi. Jego doświadczenie bogactwa Kościoła powszech-
nego i Kościoła w Polsce potwierdzone jest poprzez ilość cytowanych źródeł 
i różnorodność autorów, do których się odwoływał i z których czerpał64. Forma-
cja, którą otrzymał, począwszy od domu rodzinnego, przez szkołę, seminarium, 
pracę w różnych parafiach, doświadczenie naukowe i Kościoła powszechnego 
oraz głęboka relacja z Bogiem wydały człowieka tak bardzo zaangażowanego 
i zatroskanego o życie Boże i życie wieczne powierzonych mu ludzi. W jego 
tekstach, które liczą ponad 5 tys. stron65, a także w pracy duszpasterskiej, któ-
rej powierzył się cały, widać spójną wizję i jasny obraz człowieka zintegrowa-
nego łaską Bożą. Widać w tym stylu formacji duże otwarcie na to, co nowe, ale 
z dużym szacunkiem dla całej tradycji Kościoła. Zwracając szczególną uwagę na 
kwestie liturgiczne, należy zauważyć, że mimo możliwości zaangażowania się 
bezpośrednio w ruch liturgiczny wybiera raczej drogę pobożności indywidualnej, 
którą czerpie z duchowości Unii Apostolskiej Kleru i z medytacji nad Słowem 
Bożym. Jest to wynik konsekwencji i wyboru takiej, a nie innej drogi realiza-
cji powołania Bożego. Na tak silnym fundamencie pobożności indywidualnej 
angażuje się jednak w aplikację wizji i postanowień soborowych w kwestiach 
liturgicznych, ze szczególnym jednak uwzględnieniem specyfiki polskiej rzeczy-
wistości. Warto podkreślić też, że ten sposób formacji osobowości duchowej dał 
szczególnie twórczego biskupa, który w swojej działalności duszpasterskiej i teo-
logicznej zbudował cały system katechez sakramentalnych. Przez wiele lat ten 
cykl katechez skutecznie formował wiernych diecezji. Niestety, duża część tych 
materiałów przeważnie nie jest wykorzystywana w duszpasterstwie, a przecież 
pomysły sprzed czterdziestu czy trzydziestu laty pozostają nadal bardzo aktualne. 
Dlatego należałoby gruntownie opisać katechezy teologiczne i liturgiczne oraz 

63 R. Harmaciński, dz. cyt., s. 156.
64 Por. S. Jaworecki, dz. cyt., s. 84–97.
65 P. Socha, Biskup Wilhelm Pluta, jako nauczyciel wiary, „Studia Paradyskie” 1985, nr 1,  

s. 65.
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system duszpasterstwa sakramentalnego, których autorem jest bp W. Pluta, aby 
na nowo odkryć ten wyjątkowy potencjał duszpasterski, zaproponowany przez 
wieloletniego pasterza Kościoła gorzowskiego.
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bISKUp WIlHelm plUTa (1910–1986)  
ŹRÓdŁa foRmacjI lITURgIczNej

Streszczenie

W każdej wspólnocie są osoby szczególne, które wyznaczają kierunki i prowadzą 
innych ludzi. Często to właśnie patrzenie na świat tych osób zostaje przyjęte przez in-
nych, stając się normą postępowania w życiu. Taką postacią formującą innych dla diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej był i jest nieustannie bp Wilhelm Pluta. Przez swoje dzieła 
realnie kształtuje wiarę i człowieczeństwo diecezjan, mimo że od jego śmierci w 1986 
roku upłynęło już 27 lat. Z tego powodu warto zobaczyć nie tylko to, co biskup uczynił 
dla diecezji w różnych przestrzeniach życia, a co było też już wielokrotnie przedstawiane 
i analizowane w pracach naukowych, ale wskazać też źródła jego formacji, które stały 
również u podstawy twórczości bp. Pluty. W tej analizie chciałem skupić się na ukazaniu 
źródeł jego formacji liturgicznej. Temat ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż po So-
borze Watykańskim II i Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium przestrzeń 
liturgiczna nabrała nowych kierunków i nowego znaczenia, z którym należało zapoznać 
wiernych. Biskup podjął to wyzwanie i z ogromnym zapałem zabrał się do pracy. Pomagały 
mu w tym różnorakie doświadczenia ruchu liturgicznego, z którymi się zetknął na swojej 
życiowej drodze, a które zostały ukazane w tym artykule.

Słowa kluczowe: formacja liturgiczna, bp Wilhelm Pluta, diecezja gorzowska, reforma 
liturgiczna w Polsce
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bISHop WIlHelm plUTa (1910–1986)  
– THe SoURce of lITURgIcal foRmaTIoN

Summary

In every community there are special people who set the direction and lead other 
people. Very often the way they perceive world becomes the way others start to see it and 
start to live. Such a person for the Zielona Góra-Gorzów Diocese was and still is Bishop 
Wilhelm Pluta. Although it’s been 27 years since his death in 1986 his work really shapes 
the faith and humanitarian attitude of local people. That is why it is worth seeing not only 
what he did for the diocese in different areas of life, what has already been often presented 
and analyzed in academic essays, but also we should indicate the sources of his formation, 
which became the base of his work. In this analysis, I want to focus on showing the sources 
of liturgical formation of Bishop Wilhelm Pluta. This topic deserves our special attention 
because after the Second Vatican Council and the Sacrosanctum Concilium constitution 
sacral and liturgical space changed its’ meanings. The people of the diocese needed to be 
introduced into those changes. The Bishop took the challenge and with a lot of his effort 
started working with this issue. All his previous liturgical experience, which has been 
presented in this article, helped him with that work.

Keywords: liturgical fomation/ education, bishop Wilhelm Pluta, gorzowska diocese, re-
form of liturgy in Poland

Translated by Tomasz Sałatka
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dzIaŁalNość dUSzpaSTeRSKo-WycHoWaWcza SalezjaNÓW 
Na zIemIacH zacHodNIcH I pÓŁNocNycH  

W laTacH 1945–2015. STaN badań 

jarosław Wąsowicz1 
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

Piła

Wstęp

W 2015 roku przypadła 70. rocznica utworzenia administracji kościelnej na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych, które po II wojnie światowej zostały przy-
znane Polsce. Staje się ona dobrą okazją do podsumowania dotychczasowego 
wkładu Kościoła w scalanie społeczeństwa tych ziem, które w minionych dzie-
sięcioleciach dokonywało się poprzez wytrwałą pracę na niwie duszpasterskiej, 
wychowawczej i kulturowej. Rola w tym względzie kapłanów diecezjalnych 
i wspólnot zakonnych jest nie do przecenienia. Kościół od początku działał na 
rzecz integracji ludności przybyłej na Ziemie Odzyskane z różnych stron Pol-
ski, z utraconych Kresów II Rzeczypospolitej, z niemieckich oflagów i obozów 
zagłady, z polskich formacji wojskowych, walczących na froncie wschodnim 
i zachodnim. Byli to ludzi o różnej historii, wrażliwości religijnej i społecznej, 
z bagażem rozmaitych, często tragicznych doświadczeń okresu okupacji. Kościół 
stał się dla nich w nowej rzeczywistości wspólnotą, w której mogli się spotkać, 

1 Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, salezjanin; dr historii, mgr teologii; dyr. Archiwum Sale-
zjańskiego Inspektorii Pilskiej; wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego  
w Lądzie; zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL, historią 
Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, hi-
storią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii; e-mail: wonsal_@poczta.onet.pl.
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uczyć się siebie i budować razem od podstaw polską historię zachodnich stanic 
odradzającego się ze zgliszczy wojennych państwa2.

Od początku polskiej administracji na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
dużym wyzwaniem stała się dla naszego episkopatu, z prymasem kard. Augu-
stem Hlondem na czele, równoległa budowa od podstaw administracji kościelnej. 
Prymas Hlond miał dla realizacji tej misji odpowiednie narzędzia, którymi były 
specjalne uprawnienia uzyskane od Stolicy Apostolskiej3. Brakowało natomiast 
duchownych, którzy mogliby sprostać społecznemu zapotrzebowaniu na ich 
kapłańską posługę. Kardynał Hlond odwołał się wówczas do wspólnot zakon-
nych, aby pospieszyły na pomoc kapłanom diecezjalnym. Zgromadzenie Sale-
zjańskie znalazło się w gronie tych zakonów, które odpowiedziały pozytywnie na 
wezwanie prymasa. Począwszy od 1945 roku, sukcesywnie przejmowało w admi-
nistrację parafie na Ziemiach Odzyskanych, próbując jednocześnie otwierać 
dzieła o charakterze wychowawczym. Wszystkie jednak starania w tym wzglę-
dzie ostatecznie skończyły się niepowodzeniem, głównie ze względu na politykę 
władz komunistycznych, które po 1947 roku sukcesywnie wypierały Kościół ze 
szkół, internatów, domów dziecka i innych placówek oświatowych4.

2 Por. G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi 
Lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2007; D. Śmierzchalski-Wachocz, Sytuacja Kościoła kato-
lickiego na Ziemi Lubuskiej 1945–50, „Studia Paradyskie” 12 (2003), s. 177–180; J. Majka, Wpływ 
Kościoła na integrację kulturową na Ziemiach Zachodnich, w: J. Krucina (red.), Kościół na Ziemiach 
Zachodnich. Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, Wrocław 1971, s. 147.

3 Sprawa organizacji administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych przez kard. Augusta 
Hlonda doczekała się już sporej ilości naukowych analiz. Podaję więc w tym miejscu kilka najnow-
szych opracowań: S. Wilk, Ustanowienie polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich 
i północnych jako konsekwencja postanowień jałtańskich, w: M.M. Drozdowski (red.), Jałta. Szkice 
i polemiki, Warszawa 1996, s. 179–184; tenże, Il cardinale August Hlond l’organizzatore di vita 
ecclesiale nella Polonia del dopoguerra. Le facoltà specialissime papali del Primate per la Polonia 
(8 VII 1945). Kard. August Hlond jako organizator życia kościelnego w Polsce po II wojnie świato-
wej. Nadzwyczajne uprawnienia papieskie dla Prymasa Polski (8 VII 1945), w: L. Kuk, S. Zimniak 
(ed.), Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la Seconda 
guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów 
epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, Roma 2012, s. 128–142 [tekst włoski], s. 143–157 
[tekst polski]; S. Wilk, Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, „Studia 
Prymasowskie” 5 (2011), s. 15–27; J. Pietrzak, Pełnia Prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski 
kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, t. 1–2, Poznań 2009.

4 Na temat likwidacji salezjańskich placówek zob.: J. Wąsowicz, La lotta per la conqui-
sta dei cuori della gioventů nella „Polonia Staliniana”: L’esempio di alcuni Istituti Salesiani,  
w: G. Loparco, S. Zimniak (ed.), L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. 
Atti del Seminario Europeo di Storia dell’Opera salesiana Cracovia, 31 ottobre – 4 novembre 2007, 
Roma 2008, s. 457–468; tenże, Likwidacja salezjańskich zakładów wychowawczych, „Biuletyn IPN” 
4 (2007), s. 49–56; J. Żurek, Powtórna kasata placówek wychowawczych Kościoła katolickiego  
w Polsce (1958–1963), „Nasza Przeszłość” 102 (2004), s. 193–242.
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Obecność salezjanów na nowych terenach aż do 1989 roku z konieczności 
więc koncentrowała się na duszpasterstwie parafialnym. Po przemianach ustro-
jowych w Polsce pojawiły się możliwości powrotu salezjanów do głównego 
charyzmatu, stąd bardzo szybko zorganizowano szkoły oraz inne placówki o cha-
rakterze wychowawczym w różnych miejscach kraju, w przypadku inspektorii 
pilskiej i wrocławskiej głównie przy placówkach, które funkcjonowały na Zie-
miach Odzyskanych.

W minionym 70-leciu Zgromadzenie Salezjańskie starało się wiernie reali-
zować swój charyzmat i może się na płaszczyźnie zaangażowania duszpastersko- 
-wychowawczego poszczycić wieloma sukcesami. W niniejszym opracowaniu 
podjęta zostanie próba usystematyzowania dotychczasowego stanu badań nad 
historią salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W ostatnich latach 
podejmowano już ocenę historiografii dotyczącej dziejów Kościoła na tych tere-
nach5, także historiografii salezjańskiej w skali całego kraju6, niemniej jednak 
wspomniane opracowania miały raczej charakter syntetyczny. Zadaniem, jakie 
stawiam niniejszym rozważaniom, jest w miarę szczegółowe i pełne odwołanie 
się do opracowań dokumentujących zaangażowanie Zgromadzenia Salezjań-
skiego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–2015.

1. materiały archiwalne i źródłowe

Większość materiałów archiwalnych do dziejów salezjanów na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych znajduje się w archiwach inspektorialnych we Wrocła-
wiu i w Pile, a odnośnie do placówek z terenów Warmii i Mazur – w Archiwum 
Salezjańskim Inspektorii Warszawskiej. Są to zasadniczo dokumenty dotyczące 
poszczególnych domów zakonnych, parafii animowanych przez salezjanów, 

5 Por. G. Wejman, Historiografia kościelna Pomorza Zachodniego – ogólny zarys,  
w: T. Ceynowa (red.), 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, Koszalin 2012,  
s. 125–133; Z. Zieliński, „Continuum” czy nowy początek? Problem historiografii kościelnej na Zie-
miach Zachodnich i Północnych, w: W. Gliński (red.), Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana 
Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s. 805–814.

6 Por. J. Pierzykowski, Storiografia salesiana polacca: cenni storici, w: G. Loparco,  
S. Zimniak (red.), La storiografia salesiana tra studi e documentazione nella stagione postconcilia-
re, Roma 2014, s. 349–378; W.W. Żurek, Stato della ricerca storiografica siu salesiani dei territori  
ad est del confine Polacco, tamże, s. 379–391; J. Pietrzykowski, Rozwój polskojęzycznej historio-
grafii salezjańskiej, „Seminare” 33 (2013), s. 299–318; tenże, Źródła do początków dziejów salezja-
nów na ziemiach polskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 76 (2001), s. 239–267; tenże, 
Salezjańskie środowisko historyczne, w: J. Walkusz (red.), Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 6, 
Lublin 2007, s. 131–139.
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także tych oddanych z powrotem pod administrację diecezji, ponadto korespon-
dencja przełożonych salezjańskich, teczki personalne współbraci i zachowane po 
nich spuścizny7. Podobne materiały, ale związane głównie z administrowaniem 
przez salezjanów parafii, znajdziemy w archiwach diecezjalnych, które po ostat-
nim podziale administracyjnym Kościoła w Polsce w przypadku placówek na 
Ziemiach Odzyskanych dotyczą: archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, diecezji świdnic-
kiej, diecezji legnickiej, archidiecezji wrocławskiej, diecezji opolskiej, diecezji 
kaliskiej, archidiecezji gdańskiej, diecezji pelplińskiej, diecezji elbląskiej, archi-
diecezji warmińskiej8. Ponadto dokumentacja dotycząca placówek salezjańskich 
i salezjanów jest gromadzona w Centralnym Archiwum Salezjańskim w Rzymie9. 
Interesujące nas dokumenty znajdziemy również w archiwach państwowych, 
w tym Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie przechowywane są archiwalia po apa-
racie represji PRL, który w latach 1945–1989 znaczną część swojego zaangażo-
wania poświęcał inwigilacji i prześladowaniu Kościoła katolickiego10.

Wydawnictwa źródłowe dotyczące dziejów salezjanów na Ziemiach Odzy-
skanych stanowią głównie dokumenty salezjańskie publikowane w tzw. listach 

7 Por. Sekretarz Generalny, Historyczna dokumentacja i archiwa, „Dokumenty Rady Ge-
neralnej” nr 351 (1995), s. 28 –38; Archiwum Salezjańskie Inspektorii Warszawskiej w Warszawie,  
w: M. Dębowska (red.), Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002, s. 175–
176; J. Wąsowicz, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, „Archiva Ecclesiastica” 4 (2007), 4,  
s. 133–136; tenże, Materiały do dziejów diecezji gorzowskiej w Archiwum Salezjańskim Inspektorii 
Pilskiej, w: R.R. Kufel (red.), Documenta omnia custodiri debent. Konferencja naukowa z okazji 
10-lecia zielonogórskiego Archiwum Diecezjalnego. Zielona Góra, 23 października 2013 r., Zielona 
Góra 2014, s. 65–75; tenże, Materiały do dziejów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Archiwum 
Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, w: T. Ceynowa (red.), Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza 
Zachodniego, Koszalin 2014, s. 111–120; K. Kolasa, J. Wąsowicz, Dokumentacja audiowizualna 
(fotografie, filmy, nagrania) w obrębie spuścizny ks. Witolda Koniecznego SDB przechowywanej  
w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej – problemy opracowania, „Archiwista 
Polski” 3 (2011), s. 29–43.

8 Por. R.R. Kufel, Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2003–2013, Zielona Góra 2013; 
T. Ceynowa, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: T. Ceynowa (red.), 40-lecie Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej..., s. 135–147. Warto zapoznać się także z opublikowanymi inwentarza-
mi: R. Kufel, T. Dzwonkowski, Inwentarz archiwalny Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie 
Wlkp. z lat 1945–1972, Zielona Góra 2008; T. Ceynowa, Inwentarz archiwalny. Materiały archiwalne 
przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 
1945–1972, Koszalin 2012.

9 Por. V. Fenyö, L’Archivio Salesiano Centrale, „Ricerche Storiche Salesiane” 6 (1985),  
s. 149–159; Archivio salesiano centrale. Nota informativa, „Ricerche Storiche Salesiane” 36 (2000), 
s. 147–159.

10 Por. K. Kozłowski (red.), Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945–2005). 
Tradycja i współczesne wyzwania, Warszawa–Szczecin 2007; A. Biernat, A. Laszuk (red.), Archiwa 
państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998.
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okólnych poszczególnych inspektorów11, w dyrektoriach inspektorialnych12 lub 
w diecezjalnych pismach urzędowych13. Materiału empirycznego do badań nad 
dziejami salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych dostarczają także 
wydawnictwa ciągłe, które w czasie omawianego okresu ukazywały się staraniem 
Zgromadzenia Salezjańskiego zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w poszcze-
gólnych inspektoriach. Wśród najważniejszych należy wymienić: „Pokłosie 
Salezjańskie”, „Nostra – Biuletyn Salezjański”, „Magazyn Don Bosco”, „Don 
Bosco”, „Kronikę Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile”, „Wiadomości Inspekto-
rialne” (Wrocław), „Pro Memoria” (Warszawa), „Biuletyn Rodzina Salezjańska” 
(Piła)14.

Znaczną pomocą dla badaczy zajmujących się dziejami Kościoła na Ziemiach 
Odzyskanych, zwłaszcza zaangażowaniem duszpastersko-wychowawczym sale-
zjanów na tych terenach, są bibliografie. Pierwszego zestawienia bibliograficz-
nego publikacji ogłoszonych drukiem przez salezjanów dokonał Stanisław Wilk 
SDB przy okazji jubileuszu 75-lecia pracy salezjanów na ziemiach polskich15. 
Na kolejne salezjańskie bibliografie czekaliśmy dość długo, bo ukazały się one 
dopiero w ostatnich latach. W tej grupie wyróżnić należy zwłaszcza opracowanie 
przygotowane przez ks. Józefa Marszałka16, ale także pomniejsze zestawienia, 

11 Zwyczaj pisania „List okólnych” jest w Zgromadzeniu Salezjańskim pielęgnowany od 
czasów ks. Bosko. Stanowi on konkretny wyraz budowania wspólnoty na poziomie inspektorii. 
Zazwyczaj zawiera refleksję teologiczno-pastoralną, informacje z życia inspektorii, informacje  
o zmianach personalnych. Listy okólne są zazwyczaj wydawane co dwa miesiące lub raz na kwar-
tał.

12 Dyrektorium inspektorialne jest formą prawa własnego, które jest weryfikowane i opraco-
wywane w ramach prac każdej kapituły inspektorialnej. W dokumencie tym odnajdziemy m.in. główne 
linie działania inspektorii w ramach prowadzonych przez nią dzieł. Dyrektorium jest każdorazowo 
zatwierdzane przez przełożonego generalnego.

13 Każda z wymienionych powyżej diecezji wydaje swoje urzędowe wiadomości.
14 Na temat czasopiśmiennictwa salezjańskiego zob. m.in.: J. Brakowski, „Wiadomości 

Salezjańskie”, polska wersja „Bolettino Salesiano” w l. 1897–1910, w: J. Wąsowicz (red.), Dyna-
miczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny 
Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888–1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach 
Polskich, Piła 2010, s. 143–165; S. Chrobak, „Bazylika” (1926–1939). Monografia czasopisma,  
w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana  
Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 173–183;  
M. Dukiewicz, „Młodzież Misyjna” 1925–1939. Ogólna charakterystyka czasopisma, tamże,  
s. 184–204; M. Wziętek, Powstanie i ogólna charakterystyka czasopisma „Pokłosie Salezjańskie” 
w latach 1916–1949, tamże, s. 205–222.

15 S. Wilk, Materiały do bibliografii publikacji salezjanów polskich za lata 1887–1974,  
w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiąt-
kowa, Łódź–Kraków 1974, s. 348–353.

16 J. Marszałek, Bibliografia salezjańskiego systemu wychowania młodzieży (w języku polskim 
1886–2010), Kraków 2012.
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niekiedy odnoszące się do konkretnych dziedzin salezjańskiego zaangażowania17. 
Cenne są w tym względzie bibliografie historyków salezjańskich publikowane 
systematycznie na łamach rocznika „Kościół i Kultura”, ukazującego się pod 
redakcją ks. Jana Walkusza i będącego pokłosiem corocznych spotkań wykładow-
ców historii Kościoła18. Pozwalają one zorientować się w wykonanej już przez 
salezjanów pracy badawczej dotyczącej dziejów własnego zgromadzenia oraz 
w dominujących w ich poszukiwaniach naukowych tendencjach19.

2. działalność duszpasterska

W latach 1945–2015 salezjańską posługę na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych zdominowała działalność parafialna. W okresie PRL, po likwidacji sale-
zjańskich zakładów wychowawczych, szkół, domów dziecka i internatów, stały 
się one jedyną możliwą przestrzenią, w której duchowi synowie św. Jana Bosko 
mogli realizować swoje powołanie w Kościele. Nie była to sprawa łatwa, zwłasz-
cza w pierwszych powojennych latach, ponieważ wcześniej większość salezjanów 
była zaangażowana w dzieła oświatowo-wychowawcze i posługę w parafiach 
przyjmowano zasadniczo tylko w wyjątkowych sytuacjach20. Z czasem jednak 
udało się salezjanom wypracować model posługiwania w placówkach duszpaster-
skich. Starano się przede wszystkim w miarę możliwości kłaść nacisk na pracę 
formacyjną z młodzieżą (katecheza parafialna, grupy i stowarzyszenia młodzie-

17 M. Babicz, Bibliografia prac naukowych absolwentów Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Lądzie nad Wartą w latach 1957–1997, „Seminare” 14 (1998), s. 223–296; cz. II, „Seminare” 
16 (2000), s. 601–610; A. Popławski, Bibliografia Biuletynu Inspektorii św. Wojciecha „Rodzina 
Salezjańska” (numery 1–50), Piła 2015; J. Wąsowicz, Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. 
Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991–2001, Ląd 2001; tenże, Zapiski do 
bibliografii Inspektorii św. Wojciecha w Pile za rok 2012, „Kronika Inspektorialna” 21 (2013),  
s. 114–118.

18 Dotychczas ukazało się czternaście tomów tego wydawnictwa. W ostatnim tomie znajduje 
się następujące zestawienie bibliografii historyków Kościoła: J. Walkusz, M.R. Górniak, Bibliografia 
podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2013 z uzupełnieniem za lata 2000–2013 z uzu- 
pełnieniem za lata 2000–2012, w: J. Walkusz, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 14, Lublin 
2015.

19 Zob. także: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz, Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. 
Stanisława Wilka SDB, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle…, 
s. 18–41; J. Wąsowicz, Wykaz publikacji i prelekcji salezjanów Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile 
związanych z tematyką hlondowską, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond 
(1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, Dębno 2015, s. 251–269; J. Pietrzykowski, 
Salezjańskie środowisko historyczne…, s. 131–139; tenże, Rozwój polskojęzycznej historiografii 
salezjańskiej…, s. 299–318.

20 Por. J. Pietrzykowski, Dlaczego salezjanie polscy prowadzą duszpasterstwo parafialne?, 
„Seminare” 18 (2002), s. 605–625.
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żowe – dowartościowanie zwłaszcza Liturgicznej Służby Ołtarza, Ruchu Światło- 
-Życie, scholi i zespołów muzycznych dziecięcych oraz młodzieżowych, po 1989 
roku także harcerstwo, ruchy powstałe w nurcie Nowej Ewangelizacji – „Pusty-
nia Miast”, Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna, „Saruel”), organizowanie 
oratoriów i różnych form letniego wypoczynku, połączonych z rekolekcjami21.

Odnośnie do duszpasterskiego zaangażowania salezjanów na Ziemiach 
Odzyskanych wciąż dysponujemy stosunkowo skromną literaturą przedmiotu. 
Jako pierwszy to zagadnienie podjął Andrzej Świda SDB, który przygotował 
dwa opracowania, jedno w maszynopisie22, drugie opublikowane23. Najpełniej 
w sposób syntetyczny jak dotąd wypowiedział się w tej materii Jan Pietrzykow-
ski SDB. Najpierw w ramach swojej dysertacji doktorskiej zajął się posługą 
duszpasterską na Ziemiach Zachodnich i Północnych salezjanów z inspektorii  
pw. św. Stanisława Kostki, obejmując swoimi badaniami pierwszy pionierski okres 
ich posługiwania, tzn. lata 1945–1952. Rozprawa doktorska ks. J. Pietrzykow-
skiego ukazała się drukiem i stanowi do dzisiaj punkt wyjścia do badań nad obec-
nością salezjanów na Ziemiach Odzyskanych24. W kolejnych latach ten sam autor 
opublikował kilka znaczących artykułów dotyczących tej tematyki albo o charak-

21 Na temat różnych form duszpasterstwa młodzieży stosowanych przez salezjanów po 
1945 r. aż do chwili obecnej zob. m.in.: S. Styrna, Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce w poszukiwa-
niu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898–1974, w: M. Lewko,  
R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce…, s. 11–34; A. Gabrel, M. Lewko, 
Czas wolny w domach salezjańskich, tamże, s. 140–155; J. Rydzewski, Praca z młodzieżą w polskich 
parafiach salezjańskich. Z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie parafialnym, 
Białystok–Rottenbuch 2009; K. Kmiecik-Jusięga, Szpaku. Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka  
z młodzieżą Różnych Dróg, Kraków 2013; A. Szpak, Pracuję z narkomanami, „Znaki Czasu” 18 
(1990), s. 252–282; tenże, Z doświadczeń katechetów w pracy duszpasterskiej wśród narkomanów,  
w: M. Majewski (red.), Patologia społeczna wśród młodzieży. Materiały katechetyczne, Kraków 
1985, s. 62–72; H. Łuczak, Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej, Wrocław 1994;  
W. Michalewski, Mistycy i narkomani, Warszawa 1992; K. Lesiakowski, R. Jaroszewicz, Miłość 
chodzi po Woodstocku, Kraków 2007; Z. Formella, Salezjańskie „Dęby”, Piła 2005; D. Presnal, 
J. Wąsowicz, J. Gliściński, Pustynia Miast. Salezjański Ruch Ewangelizacyjny, Piła–Aleksandrów 
Kujawski–Ląd 2000; J. Wąsowicz, Odsłona pierwsza, w: A. Drakuła (red.), Kiedy Jezus przychodzi  
w glanach, Gorzów 2003, s. 15–18; Z. Dziubiński, E. Pleń, „Wy jesteście moją nadzieją”. Salezjańska 
Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

22 Biblioteka WSD TS, sygn. C-34.010, A. Świda, Problem parafii salezjańskich na Ziemiach 
Odzyskanych, Ląd 1972 [mps].

23 Por. A. Świda, Salezjańskie duszpasterstwo na ziemiach zachodnich i północnych 
1945–1970, w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce…, 
s. 59–74.

24 Por. J. Pietrzykowski, Obecność salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach 
Odzyskanych w latach 1945–1952, Kutno 1990.
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terze syntetycznym25, albo wprost odnoszących się do konkretnych dzieł26. W 2007 
roku wydał monografię Salezjanie w Polsce w latach 1945–198927, która stanowiła 
podstawę jego przewodu habilitacyjnego. W znacznej mierze materiał zaprezen-
towany w niej przez ks. prof. J. Pietrzykowskiego dotyczy obecności i wielowąt-
kowej posługi Zgromadzenia Salezjańskiego na terenach przyznanych Polsce po 
II wojnie światowej. Podobny syntetyczny charakter dziejów salezjańskich mają 
opracowania Jana Krawca SDB28 i wspominanego już Andrzeja Świdy SDB29, 
lecz w obu przypadkach pozostawiają one sporo do życzenia, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o warsztat metodologiczny, gdyż autorzy nie sięgają do innych dokumentów 
archiwalnych niż te o proweniencji salezjańskiej. Z racji 25. rocznicy ostatniego 
podziału administracyjnego Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, które odbyło 
się w 1979 roku, na łamach czasopisma naukowego „Seminare” ukazały się synte-
tyczne artykuły prezentujące dzieje poszczególnych czterech polskich inspektorii 
salezjańskich30. Na temat działalności salezjanów na terenie archidiecezji wroc-
ławskiej pisał Józef Cofałka31, natomiast o działalności na Pomorzu Środkowym 

25 Por. tenże, Salezjanie na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2000). Służba Kościołom 
lokalnym a realizacja własnego posłannictwa, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001), 4, s. 211– 236; 
tenże, Początki pracy Salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1951,  
w: J. Brakowski (red.), Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych synów Świętego Jana Bosko 
w Grodzie Gryfa. Materiały z sesji historycznej przeprowadzonej w Szkołach Salezjańskich przy  
ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie z okazji 88. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 13.11.2006 r., 
Szczecin 2006, s. 15–23; tenże, Sytuacja salezjanów w Polsce po II wojnie światowej, w: J. Pie-
trzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski  
i Mąż Stanu…, s. 71–86; tenże, Działalność salezjanów w diecezji warmińskiej w latach 1946–1992,  
w: J. Swastek, M. Piela (red.), Serwus Sanctae Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana księdzu Anto-
niemu Kiełbasie SDS, Wrocław 2011, s. 263–276.

26 Por. J. Pietrzykowski, Początki pracy salezjanów na Pomorzu Zachodnim na przykładzie 
Debrzna, „Seminare” 19 (2003), s. 411–420.

27 Por. tenże, Salezjanie w Polsce 1945–1989, Warszawa 2007.
28 Por. J. Krawiec, Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja  

i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004.
29 Por. A. Świda, Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984.
30 Por. S. Zimniak, Powstanie i rozwój struktur Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, „Se-

minare” 22 (2005), s. 31–32; J. Krawiec, Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Jacka z siedzibą 
w Krakowie (1979–2004), tamże, s. 35–74; D. Kempa, Historia inspektorii salezjańskiej pw. św. Jana 
Bosco z siedzibą we Wrocławiu (1979–2004), tamże, s. 75–95; J. Wąsowicz, Historia salezjańskiej 
inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1979–2004), tamże, s. 97–133; J. Pietrzykowski,  
S. Piotrowski, P. Przesmycki, S. Chrobak, J. Dzierżak, T. Niewęgłowski, Historia salezjańskiej 
inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979–2004), tamże, s. 135–173; zob. 
także: H. Łącki, Powstanie i organizacja salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha 1980–1986, Lublin 
2000 (mgr) [Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, akta, bez sygn.].

31 J. Cofałka, Pięćdziesięciolecie pracy Salezjanów w archidiecezji wrocławskiej, „Dolny 
Śląsk” 4 (1997), s. 35–57.
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– Eugeniusz Wiązowski32. Z racji różnych salezjańskich jubileuszy pojawiły się 
też inne niewielkie opracowania syntetyczne, okolicznościowe albumy, broszury 
czy foldery, w których znajdziemy ślady dokumentacji salezjańskiej obecności na 
ziemiach przyznanych Polsce po II wojnie światowej33.

Ponadto dane na temat zaangażowania salezjanów na Ziemiach Odzyska-
nych odnajdziemy wśród prac innych badaczy zajmujących się dziejami Kościoła 
na tym obszarze. W tym gronie trzeba wymienić zwłaszcza opracowania przygo-
towane przez Wincentego Urbana34, Dominika Zamiatałę35, Grzegorza Wejmana36, 

32 Por. E.G. Wiązowski, Salezjanie na Pomorzu Środkowym w latach 1945–2000, praca 
doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. J. Mandziuka na Wydziale Nauk Historycznych i Spo-
łecznych UKSW, Warszawa 2009.

33 Por. S. Wilk, Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898–1998), Lublin–Warszawa 
1998; M. Dziubiński (red.), Z księdzem Bosko Ojcem i Nauczycielem Młodzieży – po stu latach, 
Kraków 1998; M.T. Chmielewski (red.), Salezjanie. Album z okazji jubileuszu 25-lecia Inspektorii 
św. Wojciecha w Pile, Piła 2005; Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Nasze Dziedzictwo, 
t. 1, teksty: A. Lubowicka, G. Wejman, A. Rasmus, J. Staszewski, Pelplin 2014 [kościół parafialny 
pw. św. Michała Archanioła, Szczecin-Wielgowo, s. 40–43; kościół parafialny pw. św. Jana Bosko 
Szczecin, s. 84–87; kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej Szczecin, s. 114–115]; Kościoły 
Diecezji Pelplińskiej. Nasze Dziedzictwo, t. 5, teksty: A. Lubowicka, Z. Wyrwicki, Pelplin 2013 
[kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Debrzno, s. 138–139; kościół 
filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Debrzno Wieś, s. 140; kościół filialny pw. św. Michała 
Archanioła, Słupia, s. 141, kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, Strzeczona, s. 142; kościół filialny 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Stare Gronowo, s. 143; kościół parafialny pw. Matki Bożej Szka-
plerznej, Wierzchowo Człuchowskie, s. 153; kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych, Wierzchowo Dworzec, s. 156; kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, Bukowo,  
s. 157]; M. Łuczak, Szczecin Wielgowo, Załom, Zdunowo (Arnimswalde Augustwalde Hohenkrug bei 
Augustwalde), Szczecin 2012 [o parafii salezjańskiej w Wielgowie, s. 20, 28–60. Kopie dokumentów 
parafialnych: pierwsza strona kroniki parafialnej; protokół z włamania do kościoła w Wielgowie, 1956; 
pismo bpa Kazimierza Majdańskiego w sprawie poświęcenia kościoła; pismo w sprawie remontu 
kościoła, 1975. Pozycja jest opracowana w dwóch językach – polskim i niemieckim]; B. Chorostian, 
E. Jurkiewicz-Pilska, Kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. Przewodnik, Tolkmicko [b.r.w.];  
M. Nowacki, 770 lat Szczańca, Szczaniec 2006; Przewodnik po gminie Szczaniec, Szczaniec 2006.

34 W. Urban, Archidiecezja wrocławska w latach 1945–1965, „Nasza Przeszłość” 22 (1965), 
s. 10–68.

35 D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–
1989, t. 1: Problematyka organizacyjno personalna, Łomianki 2011; t. 2: Działalność duszpasterska 
i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012; tenże, Polityka władz komunistycznych 
wobec zakonów męskich w województwie zielonogórskim w latach 1956–1970, w: E. Wojcieszyk (red.), 
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970, 
Poznań 2013, s. 181–204; tenże, Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej zakonów 
i zgromadzeń zakonnych męskich na Pomorzy Zachodnim, w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka 
władz państwowych wobec Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 
1945–1989, Szczecin 2010, s. 117–135.

36 G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej 
w latach 1945–1972, Szczecin 2007.
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Krzysztofa Kowalczyka37, Lecha Bończa-Bystrzyckiego38, Zbigniewa Stanucha39. 
Podobnych danych dostarczają również jubileuszowe schematyzmy40, zarówno 
diecezjalne, jak i opublikowane staraniem Zgromadzenia Salezjańskiego41. 
O zaangażowaniu duszpasterskim salezjanów na Ziemiach Odzyskanych możemy 
dowiedzieć się również z kart monografii poszczególnych miejscowości, które 
w swojej historycznej narracji dotyczącej konkretnej społeczności poświęcają 
miejsce także na charakterystykę jej życia religijnego42.

Dysponujemy stosunkowo bogatą literaturą prezentującą uszczegółowione 
dane na temat posługi duszpasterskiej salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych. Wśród najważniejszych pozycji należy wymienić publikację jubileu-
szową przygotowaną pod redakcją Jacka Brakowskiego SDB, a dotyczącą dziejów 
salezjanów w Szczecinie43 oraz podobne wydawnictwo o parafii św. Jana Bosko 
w Lubinie, które ukazało się pod red. Marka Fąfary SDB44. Publikacji zwartych 
doczekała się salezjańska parafia w Szczańcu w diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej45. Natomiast Adam Wiśniewski SDB opracował dwie monografie na temat 
pracy duszpasterskiej salezjanów w Środzie Śląskiej oraz w dekanacie lubińskim, 

37 K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła kato-
lickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 2003.

38 L. Bończa-Bystrzycki, Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X–XX/XXI wiek), Koszalin 2012.

39 Por. Z. Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1961, Szczecin 2014.

40 O przydatności tego typu publikacji dla badań historycznych zob. m.in.: T. Długosz, Sche-
matyzmy diecezjalne jako źródło historyczne, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń 
Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”  
12 (1964), s. 86–89.

41 Por. L. Kaliński (red.), Towarzystwo św. Franciszka Salezego w Polsce. Wykaz osób i do-
mów, Kraków–Łódź 1975; L. Kaliński (red.), Rodzina Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób, 
Warszawa 1988; A. Popławski, J. Wąsowicz (red.), 35 lat salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha 
w Pile. Elenko jubileuszowe 2014–2014, Piła 2015.

42 Zob. m.in. K. Kosik, Oruński antykwariat, Pelplin 2014, s. 81, 83–89, 91–95, 143;  
J. Wąsowicz, Życie religijne w Pile w okresie powojennym, w: M. Fijałkowski (red.), Zarys dziejów 
Piły w latach 1945–2000, Piła 2013, s. 172–193; E. Rymar, Pionierski czyn księży salezjanów,  
w: E. Rymar (red.), Banie nad Tywą. Z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej, Pyrzyce 1999, s. 206–217; 
K. Chudzicki, Duszpasterstwo gminy Czaplinek, w: B. Bronka i in. (red.), Czaplinek 1945–2009,  
cz. II: Trud wzrastania, Czaplinek 2009, s. 236–291; R. Jachimowicz, Neudamm – Dębno prze-
szłość i teraźniejszość, Dębno 1999; B. Adler, Życie religijne mieszkańców miasta i gminy Debrzno,  
w: A. Fryda (red.), Dzieje miasta i gminy Debrzno, Pruszcz Gdański 2014, s. 495–504; S. Michno, 
SL „Salos” Debrzno, tamże, s. 522–523.

43 Por. J. Brakowski (red.), Salezjanie w Szczecinie…, Szczecin 2006.
44 M. Fąfara (red.), Zbudowano Kościół Żywy. Parafia św. Jana Bosko w Lubinie, Lu- 

bin 2000.
45 Por. M. Nowacki (red.), Jubileusz 50-lecia parafii pw. św. Anny w Szczańcu (historia 

– tradycje – zabytki), Szczaniec–Świebodzin 2001; S. Pikor (red.), Jubileusz 60-lecia parafii  
pw. św. Anny w Szczańcu 1951–2011, Szczaniec 2011.
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w dzisiejszej diecezji legnickiej, a także artykuły traktujące o posłudze salezja-
nów na terenie diecezji wrocławskiej46. Wśród prac dotyczących konkretnych 
salezjańskich parafii wymienić należy także opracowania Kamila Pozorskiego 
SDB47, Jarosława Wąsowicza SDB48, Krzysztofa Nestoruka SDB49, Zenona 
Kapłona SDB50, Eugeniusza Wiązowskiego51, Doroty Fehner52. W tym gronie 

46 A. Wiśniewski, Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950–2007, Środa Śląska 2007; 
tenże, Salezjańskie duszpasterstwo parafialne w dekanacie lubińskim w latach 1945–1974 za trzech 
pierwszych rządców Kościoła wrocławskiego ks. infułata dra Karola Milika, ks. infułata Kazimierza 
Lagosza, ks. kardynała dra Bolesława Kominka w oparciu o akta IPN we Wrocławiu oraz archiwa akt 
parafialnych, Środa Śląska 2011; tenże, Aktywność duszpasterska i inwestycyjna księży salezjanów 
w parafii Kryniczno w latach 1951–1993, „Seminare” 34 (2013), s. 333–339.

47 K. Pozorski, Salezjanie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczecinie Wielgowie 
1947–2007, Bydgoszcz–Szczecin 2007.

48 J. Wąsowicz, Salezjanie na Gumieńcach (folder), Szczecin 2003; tenże, Przestrzeń wolnej 
myśli. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i Dni Społeczne w parafii św. Rodziny w Pile w l. 1984–1989, 
w: J. Wąsowicz (red.), Solidarność Pilska w Podziemiu, Piła 2006, s. 45–55; tenże, Działania orga-
nów bezpieczeństwa i partii wobec parafii pw. św. Rodziny w Pile w latach 1945–56, w: K. Białecki 
(red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, 
Poznań 2008, s. 45–60; tenże, Partia, Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec uprowadzenia  
i morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, w: W. Handke, J. Wąsowicz (red.), Nie można uśmiercić 
nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984–1989, Poznań 2009, 
s. 51–65; tenże, Okoliczności zburzenia kościoła św. Jana w Pile, w: K. Białecki (red.), Władze wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, Poznań 2010, s. 189–203; 
tenże, Lokalne konflikty między Kościołem a władzami w latach osiemdziesiątych na przykładzie Piły, 
w: K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 
1980–1989, Poznań 2011, s. 169–192; tenże [wspólnie z I. Hałagidą], Ukraiński zakonnik grecko-
katolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile 
oraz Wałczu, „Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej” 2013, nr 4, s. 109–119; tenże, Klub 
Inteligencji Katolickiej w Pile w l. 1981–1990, w: K. Białecki (red.), Kluby Inteligencji Katolickiej 
jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa–Poznań 2014, 
s. 363–385; tenże, Ruch pielgrzymkowy z pilskich parafii do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  
w Skrzatuszu w l. 80-tych XX w., „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 53–64.

49 Por. K. Nestoruk, Salezjańska Parafia św. Rodziny i św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 
1949–1977, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle…, s. 330–359.

50 Z. Kapłon, Okoliczności przybycia i początki posługi duszpasterskiej salezjanów w Dębnie, 
tamże, s. 305–313.

51 Por. E. Wiązowski, Salezjanie w Kobylnicy w latach 1950–2009 i w Kwakowie w latach 
1950–1989, „Seminare” 27 (2010), s. 249–259; tenże, Salezjanie w Główczycach (1950–2010),  
w Stowięcinie (1950–1998) oraz Cecenowie (1950–1998), „Seminare” 29 (2011), s. 301–315; ten-
że, Salezjanie w Pałowie, w Słonowicach, w Sycewicach oraz w Sławsku, „Seminare” 31 (2012),  
s. 279–291; tenże, Salezjanie jako duszpasterze wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Św. Rodziny 
i Św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1949–2012, „Seminare” 33 (2013), s. 353–367; tenże, 
Główczyce – centrum środkowopomorskiej Cassubii a działalność księży salezjanów po 1945,  
w: J. Borzyszkowski (red.), Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce 
oraz tożsamości jej mieszkańców, Gdańsk 2014, s. 69–118; tenże, Posługa duszpasterska salezjanów 
w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Czaplinku w latach 1945–2013, „Seminare” 36 (2015), 
3, s. 199 –212.

52 D. Fechner, Pół wieku pracy salezjanów w parafii św. Rodziny w Pile 1946–1996, Piła 
1996.
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warto również wspomnieć o niepublikowanych w całości pracach dyplomowych, 
przeważnie magisterskich, których część znajduje się w zbiorach salezjańskich 
bibliotek seminaryjnych w Krakowie i Lądzie, Archiwum Salezjańskiego Inspek-
torii Pilskiej i Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Wrocławskiej53.

Na interesujących nas terenach po 1945 roku salezjanie opiekowali się 
dwoma sanktuariami maryjnymi. W Twardogórze utworzyli od podstaw sanktu-
arium NMP Wspomożycielki Wiernych, natomiast w Skrzatuszu w latach 1952 
–2001 animowali sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które było znanym miej-
scem pielgrzymkowym jeszcze w czasach przedrozbiorowych54. Zaangażowanie 
salezjanów w pracę na rzecz promocji kultu maryjnego w tych miejscach doku-
mentuje zaledwie kilka opracowań55.

53 Wszystkie wymienione opracowania są w maszynopisie i zestawione w układzie chro-
nologicznym, w nawiasie podaję rodzaj pracy dyplomowej: W. Dąbrowski, Społeczna a religijna 
struktura parafii Lipki Wielkie, Lublin 1973 (mgr); A. Staszewski, Parafia rzymsko-katolicka  
w latach 1945–1970 w Twardogórze, Wrocław 1976 (mgr); W. Dylewski, Parafia pod wezwaniem 
Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie-Gumieńcach w latach 1946–1972, Lublin 1996; J. Dzierżak, 
Działalność salezjanów w Ośrodku Fromborskim w latach 1946–1981, Lublin 1996; K. Nestoruk, 
Salezjańska parafia św. Rodziny w św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1949–1977, Lublin 1999; 
E. Wiązowski, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy do 2000 roku, Poznań 2002 
(mgr); J. Brakowski, Dzieła Zgromadzenia Salezjańskiego w Szczecinie w latach 1946–1996, Szcze-
cin 2005 (mgr); K. Kwiatkowski, Działalność edukacyjno-katechetyczna Księży Salezjanów w Pile  
w latach 1980–1989, Piła 2005 (pr. dyplomowa). Prace z socjologii i pedagogiki: J. Michurski, Reli-
gijność ministrantów w środowisku miejskim (na przykładzie parafii Św. Rodziny w Pile), Lublin 1976 
(mgr); A. Murziński, Wpływ rodziny na kształtowanie się religijności młodzieży. (Opinie młodzieży 
uczęszczającej na katechizację w Parafii św. Rodziny w Pile), Warszawa 1978 (mgr, lic. teolog.);  
M. Słomiński, Profilaktyka przeciwprzestępcza i resocjalizacyjna młodzieży w działalności Zgroma-
dzenia Salezjańskiego na przykładzie parafii Gdańsk-Orunia, Gdańsk 1994 (mgr).

54 Por. K. Hagedorn, Miejsca kultu w parafii Skrzatusz w okresie przedrozbiorowym (do roku 
1772), „Saeculum Christianum” 4 (1997), 2, s. 85–104.

55 Por. Z. Lato, Troska salezjanów o ośrodki kultu maryjnego w Polsce w latach 1898–1988, 
„Seminare” 14 (1998), s. 147–170; F. Socha, Rodzina salezjańska apostołem i ośrodkiem kultu Maryi 
Wspomożycielki Wiernych na terenie Polski, w: S. Kuciński (red.), Kult Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych (sympozjum – Wrocław 19–20 maja 1995), Kraków 1997, s. 63–88; J. Kawalec, San- 
ktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Twardogóra 1995; [b.a.], Sanktuarium 
Matki Bożej w Twardogórze, Wrocław 2004; S. Kieliński (red.), Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, 
Piła 1982; S. Jankowski, Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu. Przewodnik, Roma 1985; J. Nowiński, 
Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko- 
-kołobrzeskiej (w 10. rocznicę koronacji), „Seminare” 15 (1999), s. 389–397; T. Ceynowa, Koronacja 
figury Matki Boskiej Skrzatuskiej, „Rocznik Skrzatuski” 1 (2013), s. 91–106; J. Wąsowicz, Posługa 
duszpasterska salezjanów w Skrzatuszu w latach 1952–1972, „Rocznik Skrzatuski” 1 (2013), s. 75–89; 
tenże, Ruch pielgrzymkowy z pilskich parafii do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu  
w l. 80-tych XX w., „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 53–64; tenże, Salezjańskie wydawnictwa pro-
mujące sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, „Rocznik Skrzatuski” 3 (2015) [w druku].
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3. Szkolnictwo salezjańskie

Działalność wychowawcza salezjanów wśród młodzieży dokonywała się 
w okresie powojennym głównie w szkołach różnego profilu, internatach, domach 
dziecka, niższych seminariach duchownych, po 1989 roku także w ośrodkach 
wychowawczych. Po zakończeniu wojny na terenach Ziem Zachodnich i Północ-
nych udało się salezjanom uruchomić zaledwie kilka placówek szkolno-wycho-
wawczych. Wszystkie z różnych względów zakończyły działalność w latach 
pięćdziesiątych XX wieku.

Wśród prac o charakterze syntetycznym ukazujących historię salezjańskich 
szkół i placówek wychowawczych do 1989 roku wymienić należy monografie 
Jana Niewęgłowskiego SDB56 i Waldemara Żurka SDB57. Jeśli chodzi o opra-
cowania omawiające szczegółowo działalność tego typu placówek salezjańskich 
na Ziemiach Odzyskanych, to ukazało się zaledwie kilka artykułów, a niektóre 
z nich stały się tematem prac dyplomowych. Najwięcej prac dotyczy niższego 
seminarium duchownego we Fromborku, które salezjanie prowadzili w latach 
1946–195258. Ukazały się także publikacje dotyczące salezjańskiego domu dziec-
ka w Paradyżu59 oraz gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu60.

Salezjańska działalność szkolno-wychowawcza została reaktywowana po 
1989 roku. Dzisiaj placówki salezjańskie stanowią większość w grupie szkół kato-
lickich w Polsce. Na terenach Ziem Zachodnich i Północnych różnego rodzaju 
szkoły prowadzone przez duchowych synów św. Jana Bosko działają w nastę-

56 J. Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 
1898–1989, Warszawa 2011 [o placówkach na Ziemiach Odzyskanych: gimnazjum w Twardogórze, 
s. 529–531; gimnazjum i liceum krawieckie we Wrocławiu, s. 563–564; salezjański dom dziecka  
w Paradyżu-Gościkowie, s. 584–586; Małe Seminarium Duchowne i Niższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Warmińskiej we Fromborku, s. 599–602; Niższe Seminarium w Środzie Śląskiej, s. 602].

57 W. Żurek, Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój  
i organizacja, Lublin 1996.

58 H. Kaszycki, Salezjański Zakład Wychowawczy we Fromborku w latach 1946–1952, 
Lublin 1993 (mgr); tenże, Salezjański Zakład Wychowawczy we Fromborku w latach 1946–1952,  
w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle…, s. 314–329.

59 J.K. Sobociński, Paradyż – placówka wychowawcza w latach 1834–1952, w: R. Tomczak 
(red.), Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp.–Paradyż 1947–1997. Księga jubi-
leuszowa, Paradyż 1997, s. 37–69; K. Banaszak, Salezjański Dom Dziecka w Paradyżu 1946–1952, 
Gdańsk 2009 (mgr).

60 M. Musiał, Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie sa-
lezjańskiego prywatnego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu, „Nasza Przeszłość” 122 (2014),  
s. 187–204.
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pujących miejscowościach: Wrocław, Lubin, Piła, Szczecin, Ostróda. Ponadto 
funkcjonują też salezjańskie domy dziecka, przedszkola, ośrodki wychowawcze 
w Szczecinie, Trzcińcu, Rzepczynie oraz Dębnie. Na temat ich historii i działalno-
ści wychowawczej ukazało się już kilka syntetycznych opracowań61, wydawnictw 
okolicznościowych62 oraz dość duża liczba prac dyplomowych63.

4. domy formacyjne

W latach 1983–2012 w Swobnicy na terenie archidiecezji szczecińsko- 
-kamieńskiej funkcjonował jeden z trzech ówczesnych nowicjatów salezjańskich. 

61 Por. A. Majewska, Szkolnictwo salezjańskie w dobie rozwoju na przykładzie Inspektorii  
św. Wojciecha w Pile, Piła 2004; T. Rozmus, Obecny stan szkolnictwa salezjańskiego w Pol-
sce, „Seminare” 14 (1998), s. 187–199; M. Woś, Szczecińskie szkoły salezjańskie 1994–1995,  
w: E. Kasprzak i in., Sześć prac socjologicznych. Próby warsztatowe, Szczecin 2001, s. 29–56;  
M. Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa 2011; L. Bończa-Bystrzycki, Dzia-
łalność szkół katolickich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1990–2006, Koszalin 2009; 
tenże, Działalność szkół katolickich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: T. Ceynowa, 40-lecie 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej…, s. 113–123.

62 S. Skopiak, Pieśń wdzięczności, w: J.A. Kłys (red.), Facere Voluntatem Tuam, Szczecin 
1995, s. 292–294 [wspomnienie zaangażowania abp. Kazimierza Majdańskiego w powstanie sale-
zjańskiej szkoły zawodowej przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie]; K. Góra, M. Woś, W poszukiwaniu 
wrażliwej struny serca… 10 lat Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szcze-
cinie przy ul. Św. Jana Bosko, Szczecin 2005; [b.a.] Jubileusz dziesięciolecia Salezjańskich Szkół 
i Bursy w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124, Szczecin 2005; M. Glinka (red.), 10 lat Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile 2000–2010, Piła 2010; S. Stachal i in. (red.), 10 lat… 
1995–2005 Salezjańskie liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio w Ostródzie, Ostró- 
da 2005.

63 Podobnie jak w przypadku prac dyplomowych dotyczących placówek parafialnych, wszyst-
kie wymienione opracowania są w maszynopisie i zestawione zostały w układzie chronologicznym, 
w nawiasie podaję rodzaj pracy dyplomowej. Wymienione zostały tylko te prace, które znajdują 
się w zbiorach Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej: R. Pawlak, Szkolnictwo salezjańskie 
w Polsce na przykładzie Inspektorii Pilskiej św. Wojciecha: studium socjopedagogiczne w świetle 
literatury i dokumentów, Bydgoszcz 1998 (mgr); A. Kapelan, Oddziaływanie profilaktyczno-wycho-
wawcze salezjańskich środków wychowawczych opartych na rozumie, miłości i religii na postawy  
i osobowości trudnej młodzieży. Na podstawie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, 
Katowice 2005 (mgr); S. Bokowski, Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu w autopercepcji 
wychowanków przebywających w tej instytucji, Bydgoszcz 2010 (mgr); I.K. Doroń, Metody pracy 
systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko na przykładzie Salezjańskiego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Trzcińcu, Słupsk 2010 (mgr); M. Koralewski, Profilaktyka niedostosowania 
społecznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie w latach 2008–2011, Słupsk 
2011 (lic.); K. Szotowicz, Religijność a wartości preferowane przez młodzież niedostosowaną 
społecznie, Bydgoszcz 2012 (mgr, dotyczy Trzcińca); A. Pytlak, Formy resocjalizacji nieletnich, 
niedostosowanych społecznie i ich skuteczność na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Trzcińcu, Poznań 2012 (lic.); M. Koralewski, Działalność wychowawczo-resocjalizacyjna 
ks. Kazimierza Lewandowskiego w latach 1970–2011, Słupsk 2013 (mgr, dotyczy Trzcińca i Rzep-
czyna); A. Duda, Właściwości psychopatyczne i narcystyczne młodzieży społecznie przystosowanej 
i nieprzystosowanej, Gdańsk 2014 (mgr, dotyczy Trzcińca).
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Początkową formację odbierali tu kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego 
z inspektorii pilskiej, w wyjątkowych przypadkach po roku 1990 także kandy-
daci z tzw. Okręgu Wschodniego, a więc salezjańskiej inspektorii składającej się 
z placówek utworzonych w państwach powstałych na terytorium byłego Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Decyzją przełożonego generalnego  
ks. Pascuala Cháveza Villanueva SDB nowicjat został zamknięty w roku semina-
ryjnym 2011/2012, natomiast nowi kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego 
rozpoczęli formację w nowicjacie w Kutnie-Woźniakowie, wspólnym dla inspek-
torii pilskiej i warszawskiej64.

5. opracowania biograficzne

W dziale publikacji prezentujących zaangażowanie salezjanów w pracę 
duszpastersko-wychowawczą na Ziemiach Zachodnich i Północnych ważne 
miejsce zajmują wydane drukiem wspomnienia współbraci65 oraz poświęcone im 
opracowania biograficzne. Wśród tych ostatnich odnajdziemy zarówno biogra-

64 J. Pietrzykowski, Dom formacyjny w Swobnicy – nowicjat, „Seminare” 14 (1998),  
s. 215–221; B. Leciej (red.), 20 lat nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Swobnicy 1983–2003, 
Piła 2003, s. 123 [z treści: B. Leciej, Przedmowa, s. 3–4; J. Worek, Początek drogi uświęce- 
nia – słowo wstępne, s. 5–6; H. Jacenciuk, Dzieło ks. Bosko trwa, s. 7–19; B. Leciej, Nowicjat 
miejscem i czasem osiągania salezjańskiej dojrzałości powołaniowej, s. 20–29; Z. Kapłon, Miejsca 
formacji salezjańskiej polskich kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego, s. 30–44; M. Barej- 
ko, Wszystko, co zrobiliśmy wspólnie, dodawało nam nowej energii. Wspomnienie pierwszego 
nowicjatu w historii prowincji św. Wojciecha widziane oczyma jednego z nowicjuszy, s. 45–47;  
M. Mejer, Personel Nowicjatu TS w Swobnicy w latach 1983–2003, s. 48–54; M. Afek, Zestawienie 
neoprofesów Inspektorii Pilskiej w latach 1980–2002, s. 55–62; P. Brodowski, Udział nowicjatu 
w życiu miejscowej parafii, s. 63–64; J. Borowiec, Swobnica – rys historyczny, s. 65–70; W. Psion-
ka, Najważniejsze wydarzenia w dwudziestoletniej historii salezjańskiego nowicjatu w Swobnicy, 
s. 71–102.]

65 B. Kant, Moje boje i przeboje, czyli pamiętnik człowieka niepokornego, Warszawa 2005; 
S. Salamonowicz, Jubileuszowe wspomnienia, Aleksandrów Kujawski 2006; tenże, Wspomnienia 
pojubileuszowe, Aleksandrów Kujawski 2007; L. Kasperowicz, Skrzatuska Wspomożycielka. Wspo- 
mnienia Kustosza Sanktuarium z lat 1987–1992 w dwudziestolecie Koronacji Cudownej Skrza-
tuskiej Pani, Piła 2008. W ramach serii Studia i Materiały Źródłowe pod Patronatem Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej w najbliższym czasie planowane jest wydanie wspomnień 
wieloletniego proboszcza kilku parafii w diecezji gorzowskiej ks. Franciszka Słomy pt. Optymizm 
duszpasterza. Obecnie znajdują się one w maszynopisie w zbiorach Archiwum Salezjańskiego 
Inspektorii Pilskiej.
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ficzne hasła słownikowe czy też encyklopedyczne66, jak i artykuły naukowe67 oraz 
monografie dotyczące życia i działalności konkretnych salezjanów, którzy część 
swojego zakonnego życia spędzili na Ziemiach Odzyskanych68.

6. postulaty badawcze

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę całościowego ukazania aktual-
nego stanu badań nad działalnością duszpastersko-wychowawczą salezjanów na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Cieszy, że tak wiele 
dzieł, inicjatyw oraz duszpasterzy zasłużonych dla Ziem Odzyskanych doczekało 
się już upamiętnienia w formie publikacji. Warto zauważyć, że wiele z prezen-
towanych wyników badań naukowych wyszło spod piór salezjanów, spora także 
część monografii została wydana staraniem Zgromadzenia Salezjańskiego, co 
dobrze świadczy o jego trosce o własne dziedzictwo historyczne.

Analiza dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie pozwala również na 
wysunięcie postulatów badawczych, które powinny być w najbliższej przyszło-
ści zrealizowane. W pierwszej kolejności należałoby kontynuować poszukiwania 

66 Biogramy księży salezjanów pracujących przez jakiś czas na Ziemiach Odzyskanych:  
J. Pietrzykowski, Świda Andrzej (1905–1995), salezjanin i inspektor, historyk zgromadzenia,  
w: J. Mandziuk (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 9, Warszawa 2006, s. 661–663; 
tenże, Grzywaczewski Józef (1914–2000) salezjanin, w: J. Myszor (red.), Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, Warszawa 2002, s. 76; H. Skorowski, Kamiński 
Mikołaj (1911–1986), salezjanin, filolog, filozof, autor opracowań historycznych, w: J. Mandziuk 
(red.), Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, t. 8, Warszawa 1995, s. 263; S. Wilk, Ja-
cewicz Wiktor, pseud. Domagała Jan (1909–1985), salezjanin historyk Kościoła, tamże, s. 224–225; 
J. Wąsowicz, Styrna Stanisław ks., w: G. Waligóra i in. (red.), Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 2, Warszawa 2012, s. 437–438.

67 R. Streich, Honorowi Obywatele Piły, w: K. Chyży, C. Kucharska, Z. Popławski (red.), 
Piła po 1945 roku. Odbudowa, rozwój, życie publiczne, społeczeństwo, Piła 2008, s. 257–276;  
J. Wąsowicz, Wychowawca, nauczyciel, więzień PRL – ks. Stanisław Janik SDB (1909–2006),  
w: G. Romanowski (red.), Bohaterowie trudnych czasów, Łódź 2006, s. 30–45 (Biblioteka „Kroniki 
miasta Łodzi” t. 2); tenże, Ks. Paweł Krasek SDB – pionier duszpasterstwa salezjańskiego na Zie-
miach Odzyskanych, w: J. Brakowski (red.), Salezjanie w Szczecinie…, s. 91–104; tenże, Ks. kpt. Jan 
Cybulski SDB (1910–2000), żołnierz Armii Krajowej, kapelan V Brytyjskiej Armii Renu, proboszcz 
parafii Świętej Rodziny w Pile w l. 1964–1972, dziekan pilski w l. 1964–1980, w: J. Wąsowicz (red.), 
Jeszcze się Polska o nas upomni. Zeszyty Historyczne Pilskich Dni żołnierzy Wyklętych 2014, Piła 
2014, s. 39–44; tenże, Ksiądz Mikołaj Kamiński (1911–1986), salezjanin, wykładowca, autor opra-
cowań historycznych, miłośnik dziejów swojej małej ojczyzny – Wielkopolski Wschodniej, „Polonia 
Maior Orientalis. Studia z Dziejów Wielkopolski Wschodniej” 2 (2015) [w druku]; Wspomnienia o śp.  
ks. Stanisławie Olędzkim (Marii Grzegorzewskiej, Stanisława Dąbka, Leszka Koźmińskiego), „Rocznik 
Nadnotecki” 23 (1992), s. 127–130.

68 J. Brakowski, Życie i działalność duszpasterska ks. Lucjana Gierosa SDB 1930–2006, 
Szczecin 2008; M. Negowski, Wspomnienia o ks. Lucjanie Gierosie SDB, Rumia 2013; S. Dąbek, 
T. Kamiński, J. Wąsowicz SDB (red.), Testament Ostatni. Ks. Stanisław Olędzki (1941–1991), Piła 
2009.
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rozpoczęte przez ks. Jana Pietrzykowskiego i całościowo opracować obecność 
salezjanów z inspektorii pw. św. Stanisława Kostki oraz powstałej z niej w 1979 
roku inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile na Ziemiach Odzyskanych 
w latach 1952–2015. Wydaje się to atrakcyjnym tematem na rozprawę doktorską 
lub habilitacyjną. W jeszcze większym zakresie postulat ten dotyczy salezjanów 
z północnych inspektorii – pw. św. Jacka w Krakowie i wydzielonej z niej w 1979 
roku inspektorii pw. św. Jana Bosko we Wrocławiu, gdyż dotychczas nie ukazała 
się żadna synteza omawiająca ich zaangażowanie na terenach przyznanych Pol-
sce po zakończeniu wojny. W porównaniu z salezjanami z północnych inspek-
torii literatura dotycząca ich posługi duszpastersko-wychowawczej na Ziemiach 
Odzyskanych także prezentuje się bardzo ubogo.

Ponadto powinno dołożyć się starań, aby sukcesywnie upamiętniać postaci 
poszczególnych współbraci, którzy na Ziemiach Odzyskanych realizowali swoje 
salezjańskie powołanie w niezwykle trudnych warunkach, zwłaszcza kiedy trzeba 
było budować zręby administracji kościelnej na tych terenach, organizować od 
podstaw życie parafialne, konsolidować społeczeństwo przybyłe z różnych stron 
II Rzeczypospolitej na ziemie im zupełnie nieznane. Okazję ku temu dają projekty 
realizowane przez sekcję polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Salezjańskiej (Associazione Cultori di Storia Salesiana – ACSSA), w tym 
największe przedsięwzięcie, czyli opracowanie Encyklopedii salezjańskiej, nad 
którą prace rozpoczęły się w 2015 roku w związku z jubileuszem 200. rocznicy 
urodzin św. Jana Bosko. Salezjanie włączają się także w projekty badań historycz-
nych oraz sympozjów naukowych, realizowanych przez poszczególne oddziały 
Instytutu Pamięci Narodowej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Archiwum Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej69.

69 Por. J. Wąsowicz, Troska o dziedzictwo historyczne w salezjańskiej inspektorii św. Woj-
ciecha w Pile, w: Z. Lec, G. Wejman (red.), Historia Ecclesiae in Pomerania. Księga jubileuszowa 
poświęcona ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu, Szczecin 2008, s. 272–275; tenże, 
Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile – realizowane projekty, wyzwania na przy-
szłość. Refleksje na kanwie Jubileuszu 150-lecia powstania Zgromadzenia Salezjańskiego, „Kronika 
Inspektorialna” 5 (2009), s. 97–110; tenże, Zaangażowanie salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha 
w Pile w uroczystości 65. rocznicy śmierci prymasa Polski kard. Augusta Hlonda SDB, „Kronika 
Inspektorialna” 2013, nr 24, s. 134–141; tenże, Sprawozdanie z pierwszej edycji cyklu wykładów „Koś-
cielne Dzieje Piły” przygotowanych z okazji Jubileuszu 500-lecia miasta, Piła, 8 października 2013 r.  
– 25 czerwca 2014 r., „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 125–129; Troska salezjańskiej Inspektorii  
pw. św. Wojciecha w Pile o upamiętnianie i popularyzację postaci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda 
SDB w l. 1979–2014, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond (1881–1948). 
Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu…, s. 229–250; M.T. Chmielewski, Wierni dziedzictwu. Troska 
salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha o własną historię, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), 
Da Mihi Animas Caetera Tolle…, s. 489–504; S. Zimniak, Zarys dziejów Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Salezjańskiej (ACSSA) i jego dokonań, tamże, s. 505–531.
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Od kilku już lat Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej stara się reali-
zować własne projekty, m.in. okolicznościowe wystawy, konferencje naukowe, 
trzy serie wydawnicze: biograficzną, bibliograficzną oraz studia i materiały źród-
łowe70. Nadzieją na możliwość realizacji wspomnianych postulatów badawczych 
napawa także fakt, że od kilku lat grono salezjanów z wykształceniem historycz-
nym się powiększa, sami zaś przełożeni poszczególnych placówek zabiegają 
o upamiętnienie ich dziejów z racji pojawiających się jubileuszy pracy wycho-
wawczo-duszpasterskiej, odwołując się w tym przypadku do pomocy archiwum 
inspektorialnego71.
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dzIaŁalNość dUSzpaSTeRSKo-WycHoWaWcza SalezjaNÓW 
Na zIemIacH zacHodNIcH I pÓŁNocNycH W laTacH 1945–2015  

STaN badań

Streszczenie

Artykuł omawia aktualny stan badań nad posługą duszpastersko-wychowawczą 
salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Jest pierwszą 
próbą całościowej analizy bazy archiwalnej, monografii, artykułów naukowych oraz prac 
dyplomowych poświęconych tej tematyce.

Słowa kluczowe: Ziemie Zachodnie i Północne, salezjanie, historiografia, praca dusz-
pasterska na ziemiach odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej, parafie 
salezjańskie, szkolnictwo salezjańskie

paSToRally-edUcaTIoNal acTIVITIeS of SaleSIaNS IN WeSTeRN 
aNd NoRTHeRN TeRRIToRIeS IN THe yeaRS 1945–2015  

– THe STaTe of ReSeaRcH

Summary

The article presents the current state of research on the pastoral care of the Salesians  
in Western and Northern part of Poland during 1945–2015. It is the first attempt at a com-
prehensive analysis of archival database, monographs, research papers and theses devoted 
to this topic.

Keywords: West part of Poland, North part of Poland, Salesians, historiography, pastoral 
work in the territories recovered by Poland after the WW2, Salesian parishes, Sale-
sian schools
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KIlKa UWag o jĘzyKU WSpÓŁczeSNycH pIeśNI 
I pIoSeNeK RelIgIjNycH 

zbigniew Woźniak1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin

Pieśni nabożne są cząstką czci zewnętrznej,
którą Panu Bogu oddajemy,
są tak dawne jak religia,
ogłaszają tajemnice i dobrodziejstwa Boskie,
są dowodem czci wewnętrznej i skutkiem prze-
pełnienia serc naszych miłością Boga2.

Wstęp

Język jest podstawowym narzędziem wzajemnego komunikowania się ludzi3: 
wyrażania myśli czy emocji, określania problemów, formułowania argumentacji, 
precyzowania pojęć itd. Odznacza się wewnętrznym dynamizmem, wynikającym 
z rozwoju wielorakich dziedzin ludzkiej egzystencji. Stąd mówimy o ewolucji 
języka właściwej poszczególnym dyscyplinom naukowym. Specyficzna termino-
logia pozwala z łatwością odróżnić mowę potoczną od języka literackiego, język 

1 Ks. dr Zbigniew Woźniak, adiunkt Katedry Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szcze-
cińskiego; ukończył studia filozoficzno-teologiczne (1980–1985); studia muzykologiczne w KUL 
(1986–1991); studia w zakresie chórmistrzostwa w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim  
w AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004–2006); od 1991 r. prowadzi wykłady i ćwicze-
nia z muzyki oraz zajęcia z chórem alumnów w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym  
w Szczecinie; od roku 2005 w strukturach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
gdzie realizuje także zajęcia z muzyki dla studentów świeckich; adres: Wydział Teologiczny US, 
71–459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2, e-mail: zwozniak@szczecin.opoka.org.pl.

2 M.M. Mioduszewski, Wstęp [do:] Śpiewnik kościelny, Kraków 1838, http://misjonarze.
org/index.php/spiewnik-ks-siedleckiego/ (25 VI 2013).

3 Por. A. Bronk, Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1–2.

DOI: 10.18276/cto.2015.1-09



172 zbigniew Woźniak

nauk humanistycznych od języka technicznego, język poezji od języka medycz-
nego itd.

Język religijny także zyskuje swoją specyfikację pojęciową, która jest 
rezultatem rozwoju nauk teologicznych, jak również wynika z religijnych aktów, 
obrzędów, zachowań indywidualnych i wspólnotowych oraz z bogactwa ludzkiej 
duchowości4.

Cechą charakterystyczną języka religijnego jest jego uniwersalność. Ponie-
waż stanowi narzędzie przekazu treści metafizycznych pomiędzy ludźmi zróżnico-
wanymi wiekowo, społecznie, pod względem wykształcenia i profesji, a zarazem 
komunikuje człowieka z Bogiem, musi odznaczać się niezwykłym bogactwem 
i elastycznością5. Przekaz fundamentalnych treści będących kerygmatem bądź 
parenezą pozostaje niezmienny, natomiast zmieniająca się ludzka mentalność 
oraz ewoluujący język poszukują wciąż nowych form wyrazu.

Fundamentem tworzenia religijnych pojęć i struktur semantycznych jest 
wiara w inkarnację6. Bóg pierwszy wychodzi do człowieka z inicjatywą zbawczą, 
a chcąc wejść z nim w personalny dialog, przyobleka się w ludzkie ciało w osobie 
swojego Syna, który „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem”7. Tajemnica Wcielenia czyni Jezusa Chrystusa naszym bra-
tem, w którym „mamy śmiały przystęp do Ojca” (Ef 8,12) i „w którym możemy 
mówić: „Abba-Ojcze!” (Rz 8,15). Tajemnicę tę przygotowuje Stary Testament, a jej 
dopełnieniem w dziele zbawczym są wydarzenia paschalne, ukazujące przejście 
Chrystusa przez śmierć do zmartwychwstania, Jego Wniebowstąpienie, Zesłanie 
Ducha Świętego oraz oczekiwanie na paruzję, tj. powtórne przyjście Zbawiciela 
na końcu czasów. Kontekst ziemskiego życia Jezusa Chrystusa powoduje, że Bóg 
staje się bliski człowiekowi w ziemskiej pielgrzymce wiary. Za Nim postępują 
rzesze wyznawców i męczenników, błogosławionych i świętych, wśród których 
pierwszeństwo przypada Matce Syna Bożego, Najświętszej Maryi Pannie.

Uprzedzająca inicjatywa Boga nazywana jest łaską, a odpowiedź wiary 
ze strony człowieka przybiera formę kultu: indywidualnego (modlitwa, adora-
cja, pielgrzymka) lub zbiorowego (liturgia eucharystyczna, nabożeństwa).  

4 Tamże, s. 16.
5 Por. I. Bajerowa, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym, w: M. Karpluk, 

J. Sambor (red.), O języku religijnym, Lublin 1988, s. 11.
6 Por. kard. J. Ratzinger, Liturgia i muzyka kościelna, „Ethos” 2006, nr 1–2 (73–74),  

s. 22–29.
7 Symbol Nicejsko-konstantynopolitański.
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We wszystkich formach kultu istotną rolę odgrywa słowo mówione oraz „wyż-
sza” jego postać – słowo śpiewane, czyli psalm, hymn, pieśń i piosenka.

1. Rozwój pieśni religijnej

Pieśń religijna w swoim rozwoju jest żywym (gdy jest śpiewana) bądź skost-
niałym świadkiem (gdy pozostaje w przekazie starych, zarzuconych śpiewników) 
zarówno ewolucji języka, jak i ewolucji ludzkiego ducha, czy nawet duszy całego 
narodu (pieśni religijno-patriotyczne, np. Boże, coś Polskę, Nie rzucim ziemi).

Pieśni kościelne8 w języku polskim powstają, poczynając od XIII wieku 
(Bogurodzica). Melorecytacja tekstów Credo, Dekalogu czy Ojcze nasz w języku 
ojczystym miała przyczynić się do łatwiejszego zapamiętywania podstaw wiary9. 
Z XIV wieku znanych jest 14 pieśni o tematyce wielkanocnej. W wieku XV poja-
wiają się kolędy, pieśni pasyjne, pieśni na Zesłanie Ducha Świętego, na Boże 
Ciało, pieśni maryjne i o świętych – w sumie znanych jest 89 pieśni. Wiek XVI 
przynosi dalszy rozwój pieśni jednogłosowych oraz wielogłosowych. Z pierw-
szej połowy XVI wieku znanych jest już 166 pieśni, co zawdzięczamy rozwojowi 
literatury i poezji w języku polskim10. Mają budowę zwrotkową, a ich melodia 
nawiązuje do chorału gregoriańskiego bądź zaczerpnięta jest ze śpiewów ludo-
wych. W epoce baroku powstają liczne pieśni na poszczególne okresy roku litur-
gicznego ujmowane w zbiory, Gorzkie żale, Godzinki, litanie, a także najstarszy 
polski cykl mszalny, z ok. 1660 roku: Kirie Ojcze łaskawy. Coraz częściej pieśni 
tego okresu i późniejszych wydawane są w formie zbiorów (same teksty) lub kan-
cjonałów, zawierających od kilkudziesięciu do kilkuset utworów11. Prądy oświe-
ceniowe wyhamowały powstawanie nowych pieśni religijnych, natomiast okres 
romantyzmu, przypadający w Polsce na czas zaborów, ubogaca pieśń kościelną 
o pierwiastek narodowy. Przykładem może być zbiór pieśni Karola Kurpińskiego 

8 Por. E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987, s. 130–140.
9 Por. H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975, s. 81–82.
10 Mikołaj Rej: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 

mają”.
11 Np. zbiór Walentego Bartoszewskiego Bezoar z łez ludzkich czasu za morowego powietrza 

utworzone (z 1624 r.) zawierał 23 pieśni, ale już rękopis z przełomu wieków XVII i XVIII (Biblioteka 
Jagiellońska, nr 3638) ma 378 tekstów samych kolęd.
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Pienia nabożne z 1825 roku12, w którym znajdziemy utwory m.in. Antoniego 
Kossakowskiego, Antoniego Goreckiego czy Józefa Dionizego Minasowicza13. 
W połowie XIX wieku wydane zostały dwa niezwykle cenne zbiory pieśni reli-
gijnych ks. Michała Marcina Mioduszewskiego: Śpiewnik kościelny, czyli Pieśni 
nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane (3 t., Kraków 1838–1853) 
i Pastorałki i kolędy z melodyami (Kraków 1843–1853). Do dziś rozbrzmiewają 
w kościołach pieśni z okresu romantyzmu, m.in.: Chwalcie łąki umajone, Nie 
opuszczaj nas, O, Maryjo, przyjm w ofierze, Do Betlejemu, O gwiazdo betle-
jemska, Ach ubogi żłobie. Dla odnowy muzyki liturgicznej ogromne znaczenie 
miał tzw. ruch cecyliański14. Jego zwolennicy w Polsce (ks. Józef Surzyński,  
ks. Wacław Gieburowski, ks. Antoni Chlondowski) opowiadali się za wprowadza-
niem do liturgii wartościowych pieśni kościelnych po uprzednim „oczyszczeniu” 
ich z motywów ludowych i upodobnieniu do chorału gregoriańskiego (równe, 
wydłużone wartości nut, opuszczenie kreski taktowej i oznaczeń metrycznych, 
wykluczenie metrum trójdzielnego, wprowadzenie dłuższej nuty na zgłoskach 
akcentowanych). Nadmienić warto, że jest to czas tworzenia i wydawania licz-
nych zbiorów pieśni kościelnych, z których do naszych czasów przetrwał, rozwi-
nął się i osiągnął 40 wydań Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego. Porównanie 
repertuaru z pierwszego wydania (1878 r.) z każdym następnym aż do naszych 
czasów stanowiłoby cenne studium ewolucji języka, melodii, jak i samego reper-
tuaru pieśni kościelnych. „Siedlecki”, jak powszechnie określamy ów Śpiewnik, 
stanowi swoisty punkt odniesienia dla wydawanych współcześnie zbiorów pieśni 
i śpiewów kościelnych, pretendujących do liturgii.

Sobór Watykański II, pragnąc zdynamizować udział wiernych w Eucharystii, 
daje następujące zalecenie w Konstytucji o liturgii świętej15: „Należy troskliwie 
pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmie-

12 Karol Kurpiński opatrzył zbiór wstępem, w którym określa cechy pieśni religijnych: „poezja, 
również melodia do niej, w śpiewach religijnych tą piękną prostotą zalecać się powinny, aby trafiały 
do każdego pojęcia, do każdego słuchu, do każdego serca […]” (zob. E. Hinz, dz. cyt., przyp. 381, 
s. 180).

13 http://arspolonica.ocross.net/muzyka/karol-kurpinski/pienia-nabozne/ (5 IX 2013).
14 Cecylianizm – ruch odnowy katolickiej muzyki kościelnej zainicjowany w Niemczech 

w drugiej połowie XIX w., powstał w reakcji na zeświecczenie muzyki kościelnej. Postulował 
oczyszczenie repertuaru chórów kościelnych z kompozycji świeckich, respektowanie poprawności 
liturgicznej utworów, wprowadzenie chorału gregoriańskiego i polifonii a cappella nawet do koś-
ciołów wiejskich. Odcinał muzykę kościelną od rozwojowych tendencji w muzyce nowszej. Por.  
K. Mrowiec, Cecylianizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, kol. 1381–1382.

15 Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, ogłoszona przez papieża Pawła VI 
4 grudnia 1963 r.
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wać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności liturgicznych, stosownie 
do zasad i przepisów rubryk” (KL 118). Program nakreślony przez Vaticanum II, 
w skrócie nazywany aggiornamento16, oraz powstające księgi liturgiczne w języku 
polskim zbiegły się w czasie z rozwojem piosenki religijnej (o czym poniżej). 
Otwarte od wewnątrz (na skutek opacznej interpretacji przepisów) „drzwi litur-
gii” spowodowały, że nagle w najgłębszą i najdelikatniejszą sferę sacrum zaczęły 
ekspansywnie wkradać się utwory o niskim poziomie zarówno pod względem 
treści, jak i melodii. Coraz bardziej w zapomnienie popadał chorał gregoriański, 
a także tradycyjne pieśni religijne17. „Estradowy sposób prezentowania muzyki 
w kościele – napisał Antoni Zoła – z natury rzeczy nastawiony na zainteresowa-
nie odbiorcy przewartościował skalę ocen: straciło wartość to, co trwałe, powta-
rzalne, tradycyjne, a zyskało na wartości to, co nowe i zaskakujące. Ubocznym 
skutkiem takiej postawy było przeniesienie takiej skali wartości na samą liturgię, 
która przez swoją powtarzalność dla biernego jej obserwatora przestała być atrak-
cyjna”18. Ten stan rzeczy wydaje się trwać do dzisiaj. Wprawdzie na początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku został wydany Śpiewnik liturgiczny19, który 
łączy w sobie „stare i nowe”, jednakże nie wszedł on do powszechnego użytku. 
Znacznie większą popularność zdobył wyrosły na gruncie ruchu oazowego śpiew-
nik Exsultate Deo20. W środowisku dominikańskim powstał dwutomowy zbiór 
śpiewów Niepojęta Trójca21, z przewagą opracowań wielogłosowych na chór lub 
scholę. Ponadto w wielu diecezjach i wspólnotach zakonnych funkcjonują śpiew-
niki o zasięgu lokalnym lub szerszym, upowszechniając repertuar znany lub mniej 
znany w całym Kościele.

16 Aggiornamento (z wł. dostosowanie do współczesnych potrzeb) – oznacza użycie nowych 
metod i form stosowanych w przekazie niezmiennego depozytu wiary celem dotarcia z nauką Jezusa 
Chrystusa do możliwie najszerszego kręgu odbiorców.

17 Por. A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce – geneza, źródła, żywa tradycja, w: S. Dąbek,  
I. Pawlak (red.), Thesaurus Musicae Sacrae SUMMA CURA servetur et foveatur, Lublin 2004,  
s. 137.

18 Tamże.
19 K. Mrowiec (red.), Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1991.
20 G.M. Skop (red.), Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004.
21 M. Stós, J. Gałuszka OP, Śpiewnik liturgiczny „Niepojęta Trójca”, [dominikanie] t. 1, 

Kraków 1998, t. 2, Kraków 2010.
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2. język współczesnych pieśni religijnych

Z definicji wynika, że pieśń religijna (kościelna) to „nabożna pieśń katolicka 
w języku narodowym, wykonywana przez wiernych podczas sprawowania liturgii 
i czynności pozaliturgicznych, o metrycznej i stroficznej budowie, z melodią do 
śpiewania w grupie i wielokrotnego zastosowania”22. Z kolei wieloaspektowość 
analizy samego języka każe zachować pokorę wobec podjętego tematu i zająć się 
jedynie tematyką zawartą w pieśniach. Wszelkie inne aspekty będą pojawiały się 
niejako przy okazji.

Pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego, przebłagalne, pochwalne, 
czy ku czci świętych, implikują same w sobie określoną treść. W związku z tym 
materiał do analizy obejmuje 50 pieśni23, które można zakwalifikować do tzw. 
pieśni przygodnych, przeznaczonych w liturgii na okres zwykły. Znaczna ich 
część może być wykonywana na rozpoczęcie czy zakończenie Mszy św. lub też 
na przygotowanie darów. 

Spośród wybranych pieśni 16 czerpie tekst z Pisma Świętego bezpośrednio 
lub w formie przetworzonej, 13 – z Liturgii Godzin, 21 powstało z inwencji włas-
nej autorów.

Język biblijny ma swoją specyfikę zarówno, jeśli chodzi o treść, jak i samą 
prozodię tekstu. Linia melodyczna staje się nośnikiem dla prawd ponadczaso-
wych, dotyczących zbawienia i kształtujących nasz rozwój duchowy, przykładem 
może być przykazanie miłości Boga i bliźniego zawarte w pieśni Będziesz miłował  
(t.: Pwt 6,5; Kpł 19,18; Mk 12,29–31; m. L. Deiss), osiem błogosławieństw w pieśni 
Błogosławieni (t. Mt 5,3–10.12; m. G. Skop), Chrystus – jedyny Zbawca, w którym 
mamy przystęp do Boga jako Ojca, w pieśni Nie ma w żadnym innym zbawienia 
(t. Dz 4,12 i J 14,6; m. G. Grochowski), prośba o jedność i pokój w pieśni Boże, 
obdarz Kościół Twój (t. Ps 122; m. Z. Piasecki), czy mandat misyjny w pieśni Idź-
cie na cały świat (t.: Mt 28,19; J 14,26a; J 15,12–14.16.26b; J 20,21–22; Łk 12,49; 
Dz 1,8; m. S. Ziemiański). Przebieg linii melodycznej pieśni z tekstami biblijnymi 
w wielu przypadkach odwołuje się do chorału gregoriańskiego, zachowując ame-
tryczność i niewielki ambitus oraz unikając większych skoków interwałowych. 
Charakterystyczny dla chorału falisty przebieg linii melodycznej o ambitusie 
nieprzekraczającym oktawy, z przetworzonym tekstem biblijnym, zachowuje 
również pieśń Chrystus to nadzieja cała nasza (Ef 2,12–18, opr. M. Stecka;  

22 P. Wiśniewski, Pieśń religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 531–533.
23 Pieśni zostały wybrane z Exsultate Deo, s. 324–397.
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m. G. Skop). Zmieniające się metrum w refrenie dostosowane zostało do prozodii 
tekstu, natomiast linia melodyczna zwrotki jest ametryczna, przy czym pierwszy 
jej odcinek stanowi odwzorowanie drugiego tonu psalmowego.

Liturgia Godzin w języku polskim ma 421 hymnów. Większość z nich została 
ułożona lub przetłumaczona z języka łacińskiego przez o. Placyda Galińskiego 
OSB24. Zarówno hymny dawne, jak i tworzone w czasach nowszych swoim pięk-
nem fascynują i inspirują współczesnych twórców muzyki. „Od bardzo dawna 
hymny miały swoje miejsce w oficjum i nadal je zachowują. Dzięki ich właś-
ciwościom lirycznym przeznaczeniem hymnów jest uwielbianie Boga, ponadto 
nadają one liturgii charakter wspólnotowy. Hymny z reguły, bardziej niż inne 
części oficjum, od razu ukazują charakter poszczególnych Godzin i obchodów 
oraz pobudzają wiernych do pobożnego uczestnictwa w liturgii; ponadto stanowią 
w oficjum główny element poetycki pochodzący z twórczości Kościoła” (Ogólne 
wprowadzenie do Liturgii Godzin [OWLG] 173). Ich treść opiewa chwałę Osób 
Boskich, Matki Bożej i świętych, którzy idą za Chrystusem i głoszą Ewange-
lię, potwierdzając jej wartość świadectwem własnego życia. Język hymnów nie-
rzadko sięga po figury retoryczne celem podkreślenia największych atrybutów 
boskich i ludzkich, w sposób zwięzły głosi kerygmat i kończy tekst doksologią. 
Tak np. hymn Błogosławiony jesteś Boże (m. E. Maier) z niedzielnych nieszpo-
rów II i IV tygodnia okresu w ciągu roku opiewa jedność Trójcy Świętej; Ciebie, 
Chryste, wyznajemy (m.: benedyktyni, Tyniec) z nieszporów uroczystości Chry-
stusa Króla Wszechświata (autorstwa W. Genovesi SJ25) jest uznaniem bosko-
ści i mocy zbawczej Jezusa Chrystusa, a pieśń Błogosławione serca, które płoną 
(m. E. Maier) z nieszporów o pasterzach stanowi pochwałę posługi pasterskiej. 
Uroczysty charakter hymnów podkreślony jest środkami muzycznymi, np. przez 
powagę chorałowo rozwijającej się linii melodycznej (Ciebie, Chryste, wyzna-
jemy; Królu wieczności i czasu), zastosowanie nut synkopowanych i metrum (2/4, 
4/4), charakterystycznych dla kompozycji marszowych (Błogosławiony jesteś, 
Boże, Błogosławione serca), czy długie wartości nutowe dla podkreślenia chry-
stocentryzmu w refrenie hymnu Trzymając lampę płonącą.

Sporą grupę stanowią pieśni napisane z inwencji własnej autorów, choć 
inspirowane zapewne ich wiarą. Z wiary w dogmat o Trójcy Przenajświęt-
szej powstała pieśń Boże, Ojcze wszechmogący (t. I. Pawlak; m. R. Jef; oprac.  

24 S. Cichy, Treści teologiczne hymnów w odnowionej Liturgii Godzin, www.kkbids.episkopat.
pl/uploaded/A21NOWY/TRESCI.pdf (10 IX 2013).

25 Tamże.
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I. Pawlak). Pieśń ma przesłanie kerygmatyczne. Zwrotki napisane w technice prze-
komponowanej ukazują miłość Boga, a powtarzający się refren jest błaganiem: 
„Ulituj się nad nami, dobry Boże”. Zachwyt i uwielbienie dla każdej z trzech 
Osób Boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego – wyrażają słowa: „Wszechmocny, 
Święty i Niepojęty” pieśni refrenowo-zwrotkowej Chwała, moc i dziękczynienie 
(t. bp J. Zawitkowski; m. W. Kądziela).

Z tajemnicy Eucharystii26 czerpie natchnienie autor pieśni Jak Cię zrozu-
mieć, Tajemnico (t. J. Urbanowicz; m. W. Burak):

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico,
co spełniasz się każdego dnia?
Po stokroć i po razy tysiąc
Bóg nam w ofierze siebie dał.

Kluczem do jej zrozumienia są słowa w refrenie: „trzeba się modlić”, z pro-
gresją muzyczną podkreślającą moc sprawczą modlitwy. Podobne źródło ma 
włoska pieśń Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi w poetyckim tłumaczeniu ks. J. Szy- 
mika:

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi prosi, byś był światłem, byś na drodze do 
królestwa wzmacniał serca swoim Ciałem. Zostań, zostań wśród nas, o Panie. 
 
Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. Jeśli 
siły na tym szlaku w nas osłabną, ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

Zmieniający się tryb z G-dur w refrenie na g-moll w zwrotce sprawia, że 
pieśń zawiera pewien dynamizm pielgrzymowania, jak również budzi koniecz-
ność refleksji nad treściami zwrotek ukazującymi moc Eucharystii, przywraca-
jącą radość życia i niosącą dar komunii we wspólnocie, która jest możliwa dzięki 
Bożemu przebaczeniu.

W 1991 roku powstał hymn Ty wyzwoliłeś nas, Panie – Abba Ojcze  
(t. J. Góra OP; m. J. Sykulski) na VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze. 
Podkreśla Boże dziecięctwo człowieka, wieczność Kościoła i braterstwo wszyst-
kich ludzi zjednoczonych w Chrystusie, który nauczył nas wołać: „Abba Ojcze!”. 
Efekt wołania uzyskany jest przez długie wartości nutowe oraz stopniowe pod-

26 Eucharystia stała się natchnieniem także dla pieśni, które pełniły rolę hymnów na kon-
gresach eucharystycznych, m.in. Panie, pragnienia ludzkich serc w 1976 r. (t. i m. O Westendorf,  
R.E. Kreutz; opr. polskie Z. Bernat, Z. Grzegorski), Panie dobry jak chleb w 1987 r. (t. bp J. Zawit-
kowski; m. W. Kądziela), Abyśmy byli jedno w 1997 r.
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wyższanie rejestru aż do punktu kulminacyjnego. Dużą popularność zdobyła 
pieśń Ludu kapłański (t. i m. L. Deiss; adapt. pol. S. Ziemiański), będąca glory-
fikacją Jezusa Chrystusa. Dziewięć zwrotek do śpiewania przez kantora, scholę 
lub chór i całe zgromadzenie dało tej pieśni uprzywilejowane miejsce wśród śpie-
wów procesyjnych. W całym Kościele w Polsce śpiewana jest ametryczna pieśń 
Jeden chleb (t. i m. S. Ziemiański). Kieruje prośbę do Chrystusa o zjednoczenie 
wszystkich w Kościele, nawet tych, którzy pobłądzili czy nie mają sił, by wrócić. 
Motywem nadrzędnym tej jedności ma być ofiarna miłość.

Z zastosowaniem alegorycznego języka poezji, w sposób niezwykle synte-
tyczny istotę ofiarowania jako złączenie wysiłku ludzkich rąk z ofiarą Chrystusa 
wyrażają dwie pieśni: O Boże, dary Ci niesiemy (t. I. Pawlak; m. J. Gelineau SJ) 
i Stwórca Chleba (t. M. Skwarnicki; m. M. Machura):

1. O Boże, dary Ci niesiemy.
Kłosy, snopy, ziarna, które rodzi ziemia
i chleb nasz – powszednie dni,
którym nas obdzielasz.
Cały najlepszy plon. 
Niesiemy w darze chleb,
trud, pracę naszych rąk.
Przyjm ofiarę czystych serc.

2. O Boże, dary Ci niesiemy.
Winne grona cierpień, mękę i krew swoją,
Które w tej ofierze staną się krwią Twoją.
Cały najlepszy plon.
Niesiemy wina smak,
miłości naszej znak.
Przyjm ofiarę czystych serc.

1. Stwórca chleba. Stwórca wina
władca ziemi i przestworzy.
Człowiekowi co nic nie ma,
wszystko daje, co sam stworzył.

2. Spraw, bym mógł Ci ofiarować
ja, co nie mam nic do dania, 
siebie, wino, chleb i słowo, 
w których jest moc zmartwychwstania.

Parenetyczny charakter ma pieśń Serce wielkie nam daj (t. S. Schmidt;  
m. J.A. Espinosa), nawołująca do zarzucenia uczynków starego człowieka i przy-
obleczenia się w „biel nowych szat w Chrystusie Panu”, dzięki czemu powstaną 
nowi ludzie, którzy „w historię wpiszą miłość”, a „w znaku wiary jednocząc 
cały świat”, przyniosą ziemi pokój i wolność opartą na prawdzie: „prawda ludzi 
wyzwoli, niszcząc zło”. Chociaż melodia sytuuje ją bliżej piosenki ewangeliza-
cyjnej, to w treści zawarte są egzystencjalne pragnienia, jakie nurtują współczes-
nego człowieka.

Niechaj z nami będzie Pan (m. opr. i adept. S. Sierla) jest prośbą-życzeniem, 
aby Chrystus ze swoim słowem kształtował ludzkie życie pośród zawiłości dróg. 
Pieśń połączona z aklamacją „Alleluja” na końcu każdego wersetu zachowuje 
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swoistą lekkość i radość i jest chętnie śpiewana także przez młodsze pokolenie. 
Podobne przesłanie niesie pieśń Radością naszą jesteś Ty (m. opr. i adept. S. Sier-
la). Podział na kantora i wspólnotę wprowadza urozmaicenie, jednocząc śpiewa-
jących w miłości Chrystusa.

Dopełnieniem analizowanych pieśni jest hymn na Rok Wiary: Credo, 
Domine (t. E. Costa; m. I. Meini). Pieśń nawiązuje do kolejnych okresów roku 
liturgicznego, przez które pielgrzymuje Kościół wraz z Chrystusem, zanosząc 
prośbę: „Panie, przymnóż nam wiary” (Domine, adauge nobis fidem). Łacińskie 
aklamacje: Credo, Domine – na długich wartościach nutowych – i adauge nobis 
fidem dodatkowo wzbogacają poetycki język hymnu, a jeżeli przy tym zróżnicu-
jemy obsadę wykonawczą, włączając kantora, chór lub scholę i całą wspólnotę, 
pieśń staje się atrakcyjna także w wykonaniu.

Z analizy tej wynikają następujące spostrzeżenia:
1. Pieśni religijne tworzone są do tekstów biblijnych i liturgicznych, a także czerpią 

z inwencji własnej autorów, dbając przy tym o poprawność teologiczną.
2. Tematyka pieśni koresponduje z problematyką codziennej egzystencji i „sty-

muluje” duchowy rozwój człowieka. Dość często posługuje się kerygmatem 
i parenezą.

3. Teksty tworzone współcześnie charakteryzują się prostotą wyrazu, a zarazem 
głębią treści. Autorzy chętnie stosują poezję rymowaną, przenośnie, apostrofy, 
alegorie i inne figury retoryczne.

4. Linia melodyczna dostosowana jest do prozodii tekstu. Teksty biblijne i litur-
giczne częściej opracowywane są ametrycznie i nierzadko korzystają ze skal 
kościelnych.

5. Pieśni współczesne częściej stosują system tonalny dur-moll i chętniej posługu-
ją się tekstami rytmizowanymi, ujętymi w metrum. Najczęściej mają budowę 
zwrotkowo-refrenową.

6. W wielu pieśniach można zastosować zróżnicowaną obsadę, tj. podział na kan-
tora, scholę, chór i całe zgromadzenie.

3. piosenka religijna i jej przesłanie

O ile pieśń religijna jest zakorzeniona w Piśmie Świętym, w liturgii Kościoła 
i w życiu narodu oraz sięga do chorału gregoriańskiego, to piosenka religijna 
ma w Polsce zaledwie nieco ponad pół wieku. Przeszczepiona z gruntu religij-
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nej piosenki francuskiej autorstwa o. Aime Duvala SJ27, zadomowiła się u nas na 
stałe od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Piosenki o. Duvala tłumaczył 
na język polski głównie ks. Stanisław Sierla. Rytmiczny akompaniament gitary, 
łatwość przyswojenia linii melodycznej oraz prosty przekaz treści otworzyły dla 
piosenki miliony serc nie tylko dzieci i młodzieży. Spowodowały eksplozję talen-
tów muzycznych, wykonujących indywidualnie i zespołowo ulubiony repertuar. 
Pierwszy Festiwal Piosenki Religijnej Sacrosong zorganizował ks. Jan Palusiński 
SDB, przy wsparciu kard. Karola Wojtyły, w kościele św. Teresy w Łodzi w maju 
1969 roku28. Niemalże każdy „postępowy” duszpasterz założył swoją scholę 
dziecięcą lub młodzieżową, a niekiedy rockowy zespół muzyczny długowłosych 
fanów piosenki ewangelizacyjnej. Rozwijający się ruch pielgrzymkowy, wspól-
noty działające w Kościele (Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, 
neokatechumenat) czy funkcjonujące w dużych miastach duszpasterstwo akade-
mickie stworzyły właściwy sobie zestaw pieśni i piosenek, z którymi identyfi-
kują się ze względu na swoisty język oraz – odpowiadającą oczekiwaniom grupy 
– linię melodyczną. Do tego trzeba dołączyć indywidualnych oraz zespołowych 
twórców i wykonawców piosenek o zróżnicowanym poziomie artystycznym oraz 
środowiska zakonne i seminaryjne, w których bardzo często powstają kompozy-
cje o bogatej treści słowno-muzycznej, wartościowe ze względu na pogłębioną 
myśl teologiczną czy egzystencjalną29. W miarę upływu lat piosenki z tekstami 
religijnymi coraz częściej sięgają po środki wyrazu właściwe kompozycjom 
świeckim. Najczęstsze gatunki, w ramach których śpiewana jest piosenka reli-
gijna, to: rock, pop, soul, blues & jazz, hip-hop, ballada i metal. Ponadto rozwi-
jają się gatunki jednoznacznie kojarzone z muzyką chrześcijańską, m.in.: gospel, 
praise & worship (chwała i uwielbienie), CCM (Contemporary Christian Music 
– współczesna muzyka chrześcijańska), chrześcijański rap, white metal30. Skąd 
taka różnorodność? 

Technicyzacja życia, ciągły pośpiech i hałas, wszechobecna reklama, obra-
zowy przekaz treści, makaronizmy – to tylko niektóre czynniki mające wpływ na 
tworzącą się duchowość współczesnego człowieka. Siły grawitacyjne wydają się 
„wciskać” w kontekst doczesności znacznie mocniej niż w minionych epokach. 

27 P. Wiśniewski, Piosenka religijna, w: Encyklopedia katolicka, kol. 621–622.
28 www.niedziela.pl/artykul/88607/nd/Pierwszy-taki-SACROSONG (12 IX 2013).
29 Jednymi z pierwszych i najbardziej znanych zespołów instrumentalno-wokalnych są 

Seminaryjny Zespół Franciszkanów „Fioretti” w Łodzi (1968) i dziecięcy zespół „Oratorium”  
ks. L. Gralaka w Augustowie k. Radomia.

30 http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_chrześcijańska (12 IX 2013).
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Tym samym pozostaje coraz mniej przestrzeni, czasu, sił, a może i ochoty na 
duchowy dialog z Bogiem, czy chociażby intymny monolog. Obszernie o życiu 
między wiarą a niewiarą pisze ks. Andrzej Draguła w książce Copyright na 
Jezusa31, ukazując szerokie spektrum kulturowe, w którym osadzony (osaczony) 
jest człowiek jako istota religijna. Identyfikujemy też siebie najchętniej jako ludzie 
cieszący się demokracją, wolni od zakazów czy nakazów, co głośno i dobitnie 
artykułujemy na forum, a samą wolność niejednokrotnie wynosimy na piedestał 
bóstwa. Jeżeli do tego dodamy emocjonalny, a nierzadko wręcz sensualny pry-
zmat, przez który postrzegamy świat i siebie, to słowa: „Bóg kocha mnie takiego, 
jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Alleluja. Boża radość mnie roz-
piera, uuu […]” urastają niemalże do rangi hymnu młodego pokolenia32.

Oczywiście, takie spuentowanie zagadnienia byłoby zarazem jego skrajnym 
spłyceniem. Co więc należałoby powiedzieć o piosence religijnej dzisiaj? Jakie 
funkcje spełnia? Czy powinna zastąpić „smutne” pieśni w liturgii?

Z definicji wynika, że piosenka religijna jest łatwym do przyswojenia, krót-
kim utworem słowno-muzycznym33. Implikuje więc jasny przekaz treści oraz nie-
skomplikowaną linię melodyczną w tanecznych rytmach. Charakterystyczne dla 
piosenki są kontrasty rytmiczne, synkopy, zmiany metrum czy tonacji, a podstawą 
brzmienia jest triada harmoniczna: tonika, subdominanta, dominanta.

Tak zdefiniowana piosenka, nawet jeżeli sięga po tekst biblijny, jak np. Szu-
kajcie wpierw Królestwa Bożego (Mt 6,33), Godzien jesteś (Ap 4,11) lub sta-
nowi jego parafrazę, np. Panie, Twój tron wznosi się (Ps 97,9), Jezus, najwyższe 
Imię (Mt 1,23, Flp 2,9), przekłada go na język atrakcyjny dla młodego pokolenia. 
Powtórzenia tekstu i muzyczne progresje stwarzają swoistą „mantrę” o większym 
lub mniejszym zabarwieniu emocjonalnym, odgrywającym niezwykle ważną 
rolę w procesie integracyjnym wspólnoty. Ten typ wykazują tzw. pieśni chwały34 
(Przed obliczem Pana uniżcie się, Przystąpmy, chwalmy Go, Otwórz me oczy, Nie 
bój się, nie lękaj się, Memu Bogu, Królowi, Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie) 
oraz znane w całym Kościele kanony z Taizé (Misericordias Domini, Crucem 
tuam, Surrexit Dominus vere, Adoramus te, Christe, Ubi caritas). Przemawiając 
językiem zwięzłym co do treści i prostym w formie, padają na grunt otwartych 

31 A. Draguła, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, War- 
szawa 2012.

32 Teksty piosenek zapożyczono ze stron internetowych.
33 P. Wiśniewski, Piosenka religijna, s. 622.
34 A. Sionek, E. Maier, K. Miturska, Pieśni chwały, Lublin 1990.
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serc, a krótkie teksty tłumaczone na język polski lub w językach oryginalnych są 
szybko przyswajane przez młodych i wspólnoty współtworzone w Kościołach 
lokalnych. Mogą posłużyć jako preludium przed katechezą, wprowadzając wyci-
szenie serca i otwierając na Boże Słowo.

Zróżnicowana tematyka piosenek obejmuje niemalże całą ludzką egzysten-
cję. Jedne oceniają otaczającą rzeczywistość: „Ciągły niepokój na świecie, wojny 
i wojny bez końca”, będącą wynikiem niepokoju w ludzkim wnętrzu: „Ciągły 
niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy”, ale pokoju nie można zapew-
nić przewagą potencjału militarnego, lecz przyjęciem Chrystusa: „Pokój Mój daję 
wam, nie tak, jak daje dzisiaj świat – powiedział do nas Pan”. Inne rytmem i treścią 
wzywają do radości i uśmiechu, dzięki którym świat staje się piękny: „Uśmiechaj 
się rano, uśmiechaj wieczorem, uśmiechaj przez cały dzień, do wróbli na dachu, 
do kwiatów, do słońca i do nas uśmiechaj się; uśmiech najkrótszą, najprostszą jest 
drogą do szczęścia, do ludzkich serc; świat się piękniejszy otworzy przed tobą, 
gdy tylko uśmiechniesz się”.

Tematyką wiodącą piosenek pielgrzymkowych jest droga w sensie dosłow-
nym, jako pokonywana odległość, np.: „Kiedy idziesz pustą, leśną drogą”, ale 
również jako duchowy rozwój człowieka, np.: „W drogę z nami wyrusz, Panie, 
nam nie wolno w miejscu stać; gdy zbłądzimy, podaj rękę, gdy upadniemy, pomóż 
wstać”, gdzie Słowo Boże pełni rolę przewodnika: „Twoje Słowo jest lampą dla 
moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Mają dodawać sił utrudzonym pielgrzy-
mom, dlatego utrzymane są w tempie marszowym. Wnoszą także element rado-
ści i zachęty do pokonywania nie tylko pielgrzymiego szlaku, ale całej ziemskiej 
drogi, np.: „Oddal smutek, przywróć radość, osłabionym dodaj sił; byśmy innym 
nieść pomogli ciężar krzyża przez ten świat”, zapewniają o boskiej asystencji: 
„Idzie nasza karawana przez pola, lasy do Pana […] prowadzi ją sam Bóg”, czy 
w końcu wyznaczają cel pielgrzymowania w porządku ziemskim: „Do Często-
chowy prowadzisz nas, do Częstochowy przez pola, las”, albo też alegorycznie 
kierują ku wieczności: „Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię obiecaną daje ci 
Pan”.

Przesłaniem piosenki ewangelizacyjnej jest głoszenie Dobrej Nowiny: 
„Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”, mimo niesprzyjających okolicz-
ności: „Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak 
i bron, musimy siać, choć wiatr porywa ziarno, choć w ślad za siewcą kroczą stada 
wron”, gdyż: „Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg; naucz, 
Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom”.
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Piosenki o tematyce powołaniowej ukazują odpowiedzi ludzi wezwanych 
przez Boga na przykładach tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu: „Wyruszył 
kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego, bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, 
że będzie taki czas i usłyszy: ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię Obiecaną 
daje ci Pan!”, czy: „powołałeś mnie jak Piotra, od zwyczajnych, ludzkich spraw”, 
dlatego: „Chcę Ci wszystko ofiarować, Twoim wiernym uczniem być, wszyst-
kich kochać Twą miłością, Panie, proszę – dodaj sił!”. W ten nurt wpisuje się 
niezwykle poetycka piosenka Samba „Staruszka”, z tekstem ks. Jerzego Szymika 
i muzyką Witolda Wolnego: „Hej, Pawle, znów idziesz, co cię pcha? Nadchodzi 
pora sztormów, a Rzym wyszczerza kły. Hej, Pawle, wciąż myślę, co cię gna 
przez Europę dziką, przez azjatyckie mgły. Hej, Pawle, czy ci nie szkoda krwi? 
Ateny się odwrócą, Korynt pokaże drzwi. Hej, Pawle, szaleńcze Bożych dróg, 
czy samba nie wystarczy, a po co jeszcze krzyż? Hej, Pawle, nadzieję w sercu 
wskrześ, gdy nienawiści obłęd znów w cyrkach szerzy śmierć. Hej, Pawle, roz-
palaj ufność w nas, Babilon przecież przegra w Apokalipsy czas”. Ref.: „Wiatr 
mocny wiał, ktoś krzyczał: Szkoda tylu lat, jest noc, czy warto żyć? Spotkałem 
go, miał w oczach tamten jasny dom i pełno było łez [...]”35.

Duży ładunek emocjonalny zawierają piosenki traktujące o miłości, od pyta-
nia poczynając: „Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, 
jedyne, największe, za co warto życie dać?”, by w dalszej zwrotce dać odpowiedź: 
„Kochać co dzień od nowa, kochać co dzień goręcej, zawsze być blisko Boga, 
razem z Nim iść przez świat” jako, że miłość bazuje na zapewnieniu Boga: „Bo 
góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od 
ciebie – mówi Pan” (por. Iz 54,10). W innej piosence autor nie ma wątpliwo-
ści: „Gdyby Bóg nie kochał nas, świat by jeszcze dziś nie istniał, gdyby Bóg nie 
kochał nas, nie poświęciłby się tak. Dla nas w tę straszną noc oblany krwawym 
potem, gdy znosił cierpień moc wydany przez nas Bóg”. Dlatego inny piewca 
Bożej miłości w obliczu zagubienia mówi: „Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą 
zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się, a kiedy gniew świat ci przesłoni 
i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się” i zwraca się 
z całkowitym zawierzeniem do Boga: „Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powie-
rzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój”.

Tematyka ta stanowi zaledwie wycinek z całej palety duchowego roz-
woju człowieka, u podstaw którego znajdują się cnoty boskie (wiara, nadzieja, 

35 A. Urbaś, Fantastyczne śpiewanie, Poznań 1988, s. 43.
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miłość), ale także kontekst Kościoła (Ewangelia, sakramenty, święci, grzech, 
łaska, miłosierdzie), życie rodzinne, społeczne, piękno otaczającego świata czy 
własne stany emocjonalne. Znaczna część współczesnych piosenek religijnych 
powstaje w duchu i środowisku katolickim. Inne, bliskie każdemu człowiekowi, 
bazują na systemie wartości chrześcijańskich, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, 
ale chcą przekraczać granice konfesyjności i docierać do możliwie szerokiego 
grona odbiorców. Przykładem takiego uniwersalizmu jest chrześcijańska lista 
przebojów36, o mocno zróżnicowanym repertuarze i gronie samych wykonawców. 
W podobnej konwencji odbywał się Song of Songs Festival – Międzynarodowy 
Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Toruniu w latach 1998–2010. 
Był jednym z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie37.

Styl i język poszczególnych zespołów i wykonawców jest zróżnicowany 
i kwalifikuje się na oddzielne opracowanie, np. rockowa muzyka chrześcijańska 
zespołu „2Tm2,3” (Tymoteusz) powstaje zasadniczo do tekstów biblijnych; pio-
senki „Arki Noego” niosą przesłanie przede wszystkim do dzieci; Antonina Krzy-
sztoń wykonuje poezję śpiewaną; motywy ludowe i nieskomplikowane teksty 
pobrzmiewają w kompozycjach Joszki Brody; a teksty Tomasza Budzyńskiego, 
wokalisty z punkrockowo-hardcorowej grupy muzycznej „Armia”, czerpane są 
z obrazów, motywów czy literatury fantasy38.

Nowy, narracyjny styl wprowadza hip-hopowy zespół „Full Power Spirit”, 
zachęcając do walki na płaszczyźnie ducha w jednym z kultowych utworów  
pt. Wojownik39:

Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem.
Bądź wojownikiem, bądź, bądź wojownikiem.
Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem.
Walcz miłością, duchową amunicją.
Nie stój, bracie, z boku i nie pokazuj palcem. Przyłącz się do nas dzisiaj, weź 
udział w walce. Kolejne starcie znów, cios na gardzie agresji nie pokonasz, 
choćbyś chciał najbardziej. Wrogie spojrzenia losu, może unikniesz ciosu, znów 
siła pięści dochodzi do głosu, a ty walcz miłością – duchową amunicją, odrzuć 

36 http://radiochrzescijanin.pl/inne/lista-przebojow/ (15 IX 2013).
37 http://pl.wikipedia.org/wiki/Song_of_Songs_Festival (15 IX 2013). Na festiwalu występo-

wali m.in.: „2Tm2,3”, „40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach”, „Anastasis”, „Armia”, 
Antonina Krzysztoń, „Arka Noego”, „Chili My”, „Full Power Spirit”, Joszko Broda, Magda Anioł, 
„Maleo Reggae Rockers”, Mate.O, Mietek Szcześniak, „Przecinek”, „Raz, Dwa, Trzy”, „Trzecia 
Godzina Dnia”, Tomasz Żółtko, „Pneuma”, „Lao Che”.

38 http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_(grupa_muzyczna) (9 IX 2013).
39 http://teksty.org/full-power-spirit,wojownik,tekst-piosenki (9 IX 2013).
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broń i pięści – zostań pacyfistą. Twoje serce niech od dziś za ciebie walczy.  
XX wieków wojen temu światu już wystarczy.
Słowo przepraszam przez ludzi zapomniane. Jad nienawiści w ludzkich sercach 
pogłębia rany. Zazdrość i egoizm króluje, a słowo przyjaźń ucichło, z ludzkich 
ust jakoś znikło. Strach i lęk panują dookoła, nikt nie wie, jak można stawić 
temu czoła, na przemoc chcą odpowiadać przemocą, zataczają błędne koło, 
rażąc nas swą niemocą. A my wzniećmy bunt przeciwko nienawiści, niech brat 
z bratem serca rany zabliźni, niech nie powtórzy się historia pisana przez lata. 
Miłość jest lekarstwem na zło tego świata!
Czas wypala cię i wciąż zadaje rany. Agresja rośnie w siłę, cały świat przez 
nią zalany.
Daj sobie szansę, zmienić bieg wydarzeń, od lat już znany, bo przyszedł w końcu 
czas na pozytywne zmiany.
Świat oszalał, a Ty nie daj się zwariować. Używaj rozumu, nie daj sobą manipu-
lować. Pokaż ludziom, że jest inne rozwiązanie problemów niż agresja i przemoc. 
Niech polem bitwy staną się nasze osiedla, szkoły i podwórka, niech już strach 
tam nie mieszka. Naród niech do walki staje zwartym szykiem, szerząc w całym 
kraju hasło: „Zostań Bożym wojownikiem!!!”.

Gdyby do tej tematyki dodać jeszcze piosenki maryjne oraz współczesne 
kolędy i pastorałki, to i tak nie wyczerpałby się repertuar, nad którym należałoby 
się jeszcze pochylić.

podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że język piosenek religijnych zarówno 
w warstwie tekstowej, jak i muzycznej jest niezwykle zróżnicowany i bogaty. 
Obok siebie funkcjonują piosenki bardzo proste z powtarzanym jednym słowem 
lub frazą, oraz kunsztowne, poetyckie teksty z rozwiniętą linią melodyczną i uroz-
maicone rytmicznie. Propagują wartości religijne, etyczne i poznawcze. Budzą 
poczucie piękna i otwierają na Boga, a odwołując się do duchowych i emocjo-
nalnych przeżyć, ułatwiają integrację we wspólnotach. I dopóki pieśń i piosenka 
idą własnymi drogami, ich koegzystowanie jest dla obu korzystne. To, czego nie 
można wyśpiewać w pieśni, znajduje swój wyraz i formę w piosence. Kiedy jednak 
piosenka „wdziera” się do liturgii, aby ją „ubogacić” i uczynić „bardziej radosną”, 
wówczas należy zaprotestować. Wydarzenia Wielkiego Tygodnia uobecniane 
w Eucharystii nie mogą stać się „podkładką” dla estetycznych czy wręcz emo-
cjonalnych doznań jednostek lub grup muzycznych. A taka praktyka, niestety, nie 
należy do rzadkości. Przyczyn jest wiele. Skutki kilkudziesięcioletniej przerwy 
w kształceniu muzyków kościelnych nie zostały odrobione do dziś. W programach 
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nauczania seminariów duchownych muzyka zajmuje ostatnie miejsce. W zdecy-
dowanej większości przypadków odpowiedzialność za stronę muzyczną liturgii 
spadła na osoby przyuczone. Nadzór fachowy nie istnieje, a bywa, że nie ma nic 
do powiedzenia. Zarówno pod względem repertuarowym, jak i wykonawczym 
panuje całkowita dowolność. Co parafia, to inny świat. Podobnie jak zaciera się 
granica między językiem sakralnym a potocznym, tak również praktycznie zani-
kła granica między pieśnią a piosenką religijną. Czynnikiem dodatkowo rozbija-
jącym tradycję są całkowicie odmienne oprawy muzyczne w grupach specjalnych 
(o czym wspominano) i grupach wiekowych. Dzieci mają swoje pieśni, młodzież 
gimnazjalna swoje, studenci swoje. Doroślejący katolik przechodzi „pod rządy” 
duszpasterstwa ogólnego, nie znając ogólnonarodowego kanonu polskich pieśni 
kościelnych.

Od starożytności muzyka uznawana była za słyszalny wyraz niesłyszalnej 
harmonii – boskiego porządku władającego światem. Kompozytor porządek 
ten jedynie odkrywał. Zadaniem sztuki było inspirowanie do umiłowania cnoty, 
dostosowanie do owej harmonii nieuporządkowanych poruszeń naszej duszy. 
Ideał wykonawczy stanowiła harmonia między głosem a duszą, głową i sercem 
– mens nostra concordet voci nostrae (z łac.: umysł nasz niech będzie zgodny 
z naszym głosem). Podejście takie miał J.S. Bach, nazywany „Piątym Ewange-
listą”. Jego arcydzieło było syntezą przeszłości, dorobku poprzednich pokoleń, 
„pół kroku do wiary i Boga”.

Kierunek przeciwny, zarówno w życiu, jak i w sztuce, prowadzi do regio 
dissimilitudinis (królestwa niepodobieństwa) – upadku, oddalającego człowieka 
od jego własnej natury (św. Bernard), „kontrkultury, gdzie wszystko jest na opak” 
(Benedykt XVI). Negatywny przełom przyniosła rewolucja francuska, z kasatą 
klasztorów, ustanowieniem konserwatoriów kształcących muzyków świeckich 
i romantycznym modelem twórczości – kultem artysty, obalaniem zastanego ładu, 
subiektywnym rozsadzaniem form, aż do ich logicznej ostatecznej konsekwencji 
– muzyki w służbie złego ducha. Ten sekularny trend znajduje odbicie w murach 
kościelnych w postaci sentymentalizmu, zmysłowości, kiczu, który jest spłyce-
niem, namiastką i nie tylko nie zachęca do modlitwy, ale nawet nie daje do myśle-
nia. Dopełnieniem kiczowatości dźwięków są styropianowe wystroje w sakralnej 
przestrzeni barokowych i gotyckich świątyń z okazji pierwszej komunii.

Kwitnąca dziś „radosna twórczość” stwarza – oprócz zagrożeń – także szansę 
wzbogacenia repertuaru ogólnokościelnego. Jednakże potrzeba tu ogólnopolskiej 
koordynacji, zwłaszcza w sensie pozytywnym – opracowania śpiewników, zama-



188 zbigniew Woźniak

wiania u kompozytorów organowych harmonizacji nowych pieśni, obligatoryj-
nej formatio continua muzyków kościelnych, w końcu uporządkowania strony 
materialnej. „[…] Otwórz, Panie, moje oczy, abym przejrzał” – śpiewał ostatnio 
w bazylice św. Jana Chrzciciela zespół na Mszy św. tzw. ślubnej.
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KIlKa UWag o jĘzyKU WSpÓŁczeSNycH pIeśNI 
I pIoSeNeK RelIgIjNycH

Streszczenie

Cechą charakterystyczną języka religijnego jest jego uniwersalność. Ponieważ stanowi 
narzędzie przekazu treści metafizycznych pomiędzy ludźmi zróżnicowanymi wiekowo, spo-
łecznie, pod względem wykształcenia i profesji, a zarazem komunikuje człowieka z Bogiem, 
musi odznaczać się niezwykłym bogactwem i elastycznością. Przekaz fundamentalnych 
treści będących kerygmatem bądź parenezą pozostaje niezmienny, natomiast zmieniająca 
się ludzka mentalność oraz ewoluujący język poszukują wciąż nowych form wyrazu. Pieśń 
i piosenka religijna w swoim rozwoju są przykładem ewolucji języka, ludzkiego ducha, 
a także duszy całego narodu. Pieśń religijna jest zakorzeniona w Piśmie Świętym, w liturgii 
Kościoła i w życiu narodu, a w warstwie muzycznej czerpie inspirację z melodii ludowych 
i sięga do chorału gregoriańskiego. Piosenka religijna ma zaledwie nieco ponad pół wieku 
i również posila się analogicznymi źródłami w warstwie tekstowej, a muzycznie nawiązuje 
do stylów i gatunków właściwych muzyce rozrywkowej. Propaguje wartości religijne, etycz-
ne i poznawcze. Budzi poczucie piękna i otwiera na Boga, a odwołując się do duchowych 
i emocjonalnych przeżyć, ułatwia integrację we wspólnotach. Koegzystowanie obok siebie 
pieśni i piosenek religijnych jest dla obu tych gatunków korzystne. To, czego nie można 
wyśpiewać w pieśni, znajduje swój wyraz i formę w piosence. Granicą, której piosenka 
nie powinna przekraczać, jest liturgia eucharystyczna, będąca sama w sobie wartością 
i zasadniczo niepotrzebująca muzyki dla ważności celebrowanych misteriów. Dlatego też 
warstwa muzyczna nigdy nie eksponuje samej siebie, lecz służy Słowu Bożemu.

Słowa kluczowe: pieśń religijna, piosenka religijna, język, liturgia eucharystyczna,  
Słowo Boże

Some obSeRVaTIoNS oN laNgUage  
of coNTempoRaRy RelIgIoUS SoNgS aNd lyRIcS 

Summary

A characteristic feature of religious language is its versatility. As a tool for communica-
tion between people of metaphysical content varied in age, socially, in terms of education 
and profession, and also communicates with God, must display the extraordinary richness 
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and flexibility. The message content being fundamental kerygma, or parenesis  remains 
unchanged, while changing and evolving human mentality language is still looking for 
new forms of expression. Song and religious song in its development are examples of the 
evolution of language, the human spirit, and soul of the entire nation. Religious song is 
rooted in Scripture, the liturgy of the Church and the life of the nation, and the musical 
layer draws creativity of folk tunes and goes back to Gregorian chant. Religious song is 
just a little more than half a century, and also draws from analogous sources in the text 
layer, and musically refers to the styles and genres appropriate pop music. It promotes the 
value of religious, ethical, and cognitive. Awakens a sense of beauty and opens on God, 
and referring to the spiritual and emotional experience, facilitates the integration of com-
munities. Coexist next to each other songs and religious songs are both beneficial. This is 
what you can not sing in the song finds its expression and form in the song. Abroad, the 
song should not exceed the liturgy of the Eucharist, which in itself is a value and generally 
does not need music for the validity of the mysteries celebrated. Therefore, musical layer 
never exposes itself, but is the Word of God.

Keywords: religious song, the song of religion, language, liturgy of the Eucharist,  
the Word of God

Translated by Mirosława Landowska
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IdeaŁ cHRześcIjaNINa 
W śWIeTle KONSTYTUCJI APOSTOLSKICH 

brunon zgraja1  
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Opole

Wstęp

Dążenie do doskonałości, stanowiące cel życia każdego chrześcijanina, jest 
odpowiedzią na wezwanie Chrystusa: „Bądźcie więc doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Apostołowie, a po nich także wiele poko-
leń głosicieli Ewangelii, chcąc ułatwić wyznawcom Chrystusa realizację owego 
wezwania, starali się nadać mu konkretną treść programową, tworząc tym samym 
obraz doskonałego ucznia Chrystusa. Obraz ten, choć opierający się zawsze na 
Dekalogu i Ewangeliach, był jednak modyfikowany w zależności od kategorii 
życiowych danej epoki. Akcentowanie w ideale świętości różnych elementów 
prawdy chrześcijańskiej, czy też dowartościowanie takich, a nie innych wska-
zań ewangelicznych, w dużym stopniu zależało bowiem od panujących tendencji 
teologicznych, koncepcji filozoficznych, a także od kultury i obyczajów środowi-
ska2. Nie ulega wątpliwości, że wcielane w życie uniwersalne orędzie Chrystusa 
przybierało także różne formy w zależności od poszczególnych grup wierzących, 
do których było ono adresowane3. Ten niejednoznacznie rozumiany sposób wdra-

1 Ks. dr Brunon Zgraja, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; adres: 
Wydział Teologiczny UO, 45–342 Opole, ul. Drzymała 1a; e-mail: zgrb@op.pl.

2 Por. L. Małunowiczówna, Ideał świętości w Kościele starożytnym, „Ateneum Kapłańskie” 
71 (1979), t. 92, s. 228.

3 Por. A. Bober, Zróżnicowanie dróg świętości według Ojców Kościoła, w: W. Słomka (red.), 
Drogi świętości, Lublin 1980, s. 29.
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żania w życie Chrystusowego nakazu dążenia do doskonałości daje się zauważyć 
już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czego wyraźne potwierdzenie znajdu-
jemy w pismach pisarzy wczesnochrześcijańskich4.

Nie bez znaczenia dla ukazania ideału chrześcijanina starożytnego Kościoła 
są także Konstytucje apostolskie. Wprawdzie jako dzieło o charakterze prawno- 
liturgicznym5 stanowią przede wszystkim cenne źródło umożliwiające uchwy-
cenie różnych tendencji w rozwoju prawodawstwa kościelnego6, to jednak bez 
wątpienia zawierają także – i to nawet w swej warstwie dogmatycznej7, koncen-

4 Problematykę świętości w aspekcie patrystycznym wraz z podstawową bibliografią podej-
muje V. Saxer, Agiografia, w: A. di Berardino (ed.), Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Ca-
sale Monferrato 1983, s. 80–83. Na polskim gruncie problematyką tą w sensie ogólnym zajmowali się 
m.in.: A. Bober, dz. cyt.; E. Stanula, Chrześcijanie i ich ideały, w: Metody z Olimpu, Uczta; Orygenes, 
Homilie o Pieśni nad Pieśniami, Zachęta do męczeństwa, tłum. S. Kalinkowski, PSP t. 24, Warszawa 
1980, s. 5–26; oraz D. Kasprzak, Koncepcje świętości w okresie patrystycznym, „Itininera Spiritualia” 
3 (2010), s. 45–69. Zagadnienie wzorców doskonałego chrześcijanina lansowanych przez pisarzy 
wczesnochrześcijańskich omawiają na gruncie polskim m.in.: S. Sojka, Ideał życia kapłańskiego  
w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003; K. Ościłowski, Ideał chrześcijanina  
i jego realizacja. Studium pism św. Paulina z Noli, Kraków 2009; M. Bieniek, Ideał chrześcijanina 
w świetle pism Tertuliana, Kraków 2011; J. Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców 
Kościoła i Jana Chryzostoma, Łódź 2012; J. Grzywaczewski, Obraz gnostyka według „Stromatów” 
Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 6 (1986), z. 11, s. 543–553; M. Wysocki, Model doskona-
łego chrześcijanina w pismach św. Cypriana z Kartaginy, „Vox Patrum” 30 (2010), t. 55, s. 699–720; 
B. Zgraja, Ideał wdowieństwa w „Listach” św. Hieronima, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska 
Opolskiego” 2010, nr 30, s. 441–457; tenże, Ideał żony w homiliach św. Jana Chryzostoma, „Studia 
Elbląskie” 13 (2012), s. 153–166; J. Pałucki, Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle eksportacji 
pastoralnych, Lublin 1996; D. Zagórski, Αі σωτηρіας όδοі. Model doskonalenia chrześcijańskiego 
w świetle eksportacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, Toruń 2007; B. Czyżewski, Ideał dobrego 
duszpasterza w nauczaniu św. Grzegorza Wielkiego, „Teologia Patrystyczna” 2 (2005), s. 95–106;  
A. Baron, Świętość a ideały człowieka. (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). 
Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków 2013, s. 175–338; A. Swoboda, 
Matka w pismach filozoficznych św. Augustyna, „Roczniki Humanistyczne” 3 (1998), s. 67–80; tenże, 
Wizerunek matki w pismach Seneki filozofa oraz w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna, „Vox 
Patrum” 22 (2002), t. 42–43, s. 233–252; tenże, Obraz żony w pismach Seneki i w „Objaśnieniach 
Psalmów” (Enarrationes in Psalmos) św. Augustyna, „Poznańskie Studia Teologiczne” 15 (2003), 
s. 91–109; tenże, Kobieta, żona, matka w pismach św. Augustyna, Poznań 2012 (Studia i Materia- 
ły 158).

5 Por. M. Szram, Konstytucje apostolskie, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002,  
kol. 733. Warto zauważyć, że Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1331, 2760) wspomina o Kon-
stytucjach apostolskich jedynie w aspekcie świadectwa o zwyczajach liturgicznych.

6 Por. Constitutiones apostolorum et Canones Pamphilii ex synodo apostolic Antiocheno. Lex 
canonica sanctorum apostolorum. Poenae pro lapsis sanctorum apostolorum. Euchologion Serapionis, 
tłum. S. Kalinkowski, A. Caba, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, (Synodi et collectiones legum 2), 
ŹMT t. 42, Kraków 2007, s. XVII (dalej: Constitutiones apostolorum, ŹMT 42), PG 1, 556–1156;  
P. Hemperek, W. Góralski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. 1,  
cz. 1: Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1986, s. 29–30.

7 Na temat teologii Konstytucji apostolskich zob. M. Metzger, La téologie des constitutions 
Apostoliques par Clément, „Revue des sciences religieuses” 57 (1983), s. 29–49, 112–122, 169–194, 
273–294.
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trującej się na historii zbawienia jako bezpośredniej interwencji Boga8 – wiele 
praktycznych wskazań i zaleceń związanych z życiem wiernych, które pozwa-
lają na stworzenie obrazu doskonałego wyznawcy Chrystusa. Obraz ten, adreso-
wany zarówno do osób duchownych, jak i świeckich, posiadał, jak się wydaje, 
swoje uwarunkowania środowiskowe. Antiochia, w której pod koniec IV wieku 
powstały Konstytucje9, była miastem, gdzie ścierały się wpływy wielu kultur,  
a fakt bycia metropolią powodował, że była ona tyglem ras, ludów, a co za tym 
idzie, także różnych nurtów umysłowych. Jako silna forteca chrześcijaństwa  
w IV wieku, miała wśród swoich mieszkańców oprócz 100 tys. chrześcijan10 także 
około 60 tys. Żydów i liczną grupę judeochrześcijan11 oraz dość znaczną grupę 
wykształconych i pochodzących z wyższych sfer pogan12. Ta wielokulturowość, 
a także różnorodność wyznaniowa z pewnością nie pozostawały bez wpływu 
na zachowanie chrześcijan. Już to, że obywatele Antiochii mieli opinię mię-
dzy innymi poszukiwaczy przyjemności, materialistów i cyników, jak również  
i to, że wyróżniała ich namiętność do wyścigów konnych i teatru13, wiele mówi  
o tym, jak dalecy byli od pielęgnowania chrześcijańskich ideałów postępowania. 
Wielość kultur, która pozwalała na wchłanianie postaw obcych religii chrześci-
jańskiej, bezsprzecznie zmuszała chrześcijan do ostrożności w przyjmowaniu 
nowych zwyczajów, ale także wiązała się – jak się wydaje – z koniecznością 
podkreślenia swojej własnej tożsamości i wiążącej się z nią wierności Bożym 
nakazom, jak również ukazania wielu wartości, obecnych zarówno w sferze ich 
zachowań indywidualnych, jak i społecznych, będących owocem życia duchem 
Ewangelii. Świadomość zagrożeń, ale i wyzwań, jakie niosła nienapawająca 

8 Por. J. Żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji 
Apostolskich”, Kraków 2006, s. 37.

9 Czas powstania Konstytucji omawia bardzo szczegółowo: A. Baron, Modele biskupa 
propagowane w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma. Refleksja nad drugą księgą Konstytucji 
apostolskich na tle kanonów synodu antiocheńskiego 341 roku, w: N. Widok (red.), Czasy Jana 
Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole 2008, s. 13–15 (Opolska Biblioteka Teologiczna 
105); zob. także J.G. Müller, L’Ancien Testament dans l’ecclésiologie des Pères. Une lecture des 
Constitutions Apostoliques, Turnhout 2004, s. 54–57.

10 Por. Joannes Chrysostomus, In Matthaeum homiliae 85, 4, PG 58, 655, św. Jan Chryzostom, 
Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (część druga: homilie 41–90) 85, 4, tłum. J. Krystaniecki, 
ŹMT t. 23, Kraków 2001, s. 488.

11 Por. J. Iluk, Żydowska politeja i Kościół w imperium Rzymskim u schyłku antyku, t. 1, 
Gdańsk 2006, s. 32; R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews, Berkeley 1993, s. 34–65.

12 Por. J.N.D. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum.  
K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001, s. 14.

13 Por. tamże, s. 15.
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nadzieją ówczesna rzeczywistość, kazała zatem autorowi Konstytucji14 ukazać  
w swym dziele ideał chrześcijanina, którego obraz wyłaniający się z analizy sze-
regu zawartych w nich ekshortacji, nakazów i zakazów miał z jednej strony stać 
na straży chrześcijańskiej tożsamości, z drugiej zaś – przypomnieć wyznawcom 
Chrystusa o obowiązku jego urzeczywistniania w codziennym życiu poprzez rea-
lizację nobilitujących człowieka moralnych wskazań. I choć wezwania, jak to już 
zostało podkreślone, kierowane są nie tylko do osób świeckich, ale i do duchow-
nych, co pozwala na naszkicowanie wzorca zachowań w odniesieniu do jednej, 
jak i do drugiej grupy osób, to w ramach niniejszego artykułu, z racji obszerności 
zagadnienia, zaprezentowana zostanie jedynie tematyka dotycząca zachowania 
osób świeckich, a dokładnie mówiąc – mężczyzn. Krótko mówiąc, w niniejszym 
artykule zostanie naszkicowany ideał chrześcijanina, jaki wyłania się z lektury 
Konstytucji apostolskich. Tworzy go postawa chrześcijanina wobec Boga (1), jak 
również wobec ludzi (2).

1. postawa wobec boga: „miłuj pana boga z całego serca,  
z całej duszy (pwt 6, 5); on jest jeden (pwt 6, 4) i jedyny (2 Krl 19, 15), 

a poza Nim nie ma innego (Iz 45, 21–22)”15

Jest rzeczą oczywistą, że postawę doskonałego chrześcijanina w odniesieniu 
do Boga najlepiej określa jego wiara w aspekcie egzystencjalnym, której istotę 
dobrze oddają słowa św. Jakuba: „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,17). Dla 
autora Konstytucji nie mniej ważny jest jednak aspekt doktrynalny wiary, który nie 
tylko określa przynależność do grupy wyznawców Chrystusa, co stanowi moralny 
imperatyw do podejmowania działań zgodnych z Bożymi nakazami. Mając na 
uwadze ten fakt, autor Konstytucji nie poprzestaje więc jedynie na zauważalnej  
w jego dziele krytyce wielu nauk nieortodoksyjnych16, stanowiących zagrożenie 
dla wiary chrześcijanina w jej aspekcie doktrynalnym, ale zamieszcza w VI księdze 

14 Przyjmuje się, że Konstytucje są owocem pracy jednego redaktora-kompilatora, który 
tworzył je, dodając do tekstów źródłowych (Didaskalia, Didache, Traditio Apostolica) swoje uzupeł-
nienia. Więcej na ten temat zob. B. Steimer, Apostolische Kirchenordnung, w: S. Döpp, W. Geerlings 
(Hrsg.), Lexikon der Antiken Christlichen Literatur, Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 46.

15 Constitutiones apostolorum VII 2, 1, ŹMT 42, s. 174. Jezus streścił obowiązki człowieka 
wobec Boga słowami: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 
i całym swoim umysłem” (Mt 22,37; Łk 10,27). Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2083.

16 Krytyka ta dotyczyła gnozy, modalizmu Sabeliusza, adopcjonizmu Pawła z Samosaty, 
poglądów Fotyna i Marcjona oraz judaizantes. Zob. Constitutiones apostolorum VI.
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Konstytucji – „O schizmach” – współczesne sobie wyznanie wiary17, które z jed-
nej strony ma przypomnieć wyznawcom Chrystusa ortodoksyjną doktrynę, której 
uznanie legitymuje autentycznego chrześcijanina, z drugiej zaś – poprzez zawarte 
w nim treści o charakterze eschatologicznym, mówiące o zmartwychwstaniu oraz 
nagrodzie i karze za dokonane czyny18, ma stanowić zachętę do podążania „drogą 
życia”, jaką wytyczają przykazania dane przez Boga19, określanego w wyznaniu 
wiary mianem Prawodawcy20.

Uznanie credo Kościoła, będące wyrazem zarówno akceptacji Bożej nauki 
objawionej, jak i samego Boga21, choć wpisane jest w model doskonałego chrześci-
janina, to stanowi jedynie uzasadnienie dla konkretnych zachowań prowadzących 

17 Tamże VI 11, 1–10, ŹMT 42, 146–147: „My zaś, dzieci Boga i synowie pokoju, głosimy 
świętą i prawą naukę pobożności. Głosimy, że jest jeden Bóg, Pan Prawa i proroków, Stwórca bytów, 
Ojciec Chrystusa; wbrew twierdzeniom heretyków nie jest On twórcą samego siebie ani nie zrodził 
się z siebie, lecz jest wieczny, nie ma początku i zamieszkuje niedostępną światłość, nie jest drugim, 
trzecim ani jednym z wielu, lecz jest jeden na wieki, nie jest niepoznawalny ani niewysłowiony, lecz 
głoszą Go Prawo i prorocy, jest wszechmocny, wszechwładny i wszechmogący. Jest Bogiem i Ojcem 
jednorodzonego Syna, pierworodnego wszelkiego stworzenia; jest jednym Bogiem, Ojcem jednego 
Syna, a nie wielu, jednego Parakleta, za pośrednictwem Chrystusa Stwórcą innych, a nie wielu, jed-
nego Parakleta, za pośrednictwem Chrystusa Stwórcą innych bytów wedle porządku. On jest jedynym 
Demiurgiem, który przez Chrystusa stworzył różnorakie stworzenie; On sprawuje opatrzność, jest 
Prawodawcą oraz sprawcą zmartwychwstania, sądu i zapłaty przez Chrystusa. Tenże Chrystus też 
uznał za słuszne, aby stać się człowiekiem, żył bez grzechu, poniósł śmierć, umarł, zmartwychwstał 
i powrócił do Tego, który Go posłał. Twierdzimy, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nic nie 
jest wstrętne, a każdy pokarm przyjmowany słusznie dla podtrzymania życia, jest doskonały. Wszak 
wedle Pisma «wszystko jest bardzo dobre». Wierzymy, że legalne małżeństwo i rodzenie dzieci jest 
godziwe i nikogo nie plami, ponieważ dla rozwoju rodzaju ludzkiego stworzone zostały różne płci  
w Adamie i Ewie. Wyznajemy, że dusza w nas jest niecielesna i nieśmiertelna, i nie podlega zniszczeniu 
jak ciała, ale jest nieśmiertelna, jako rozumna i wolna. Wszelki związek zawarty wbrew prawu lub 
praktykowany przez niektórych ludzi wbrew naturze uznajemy za godny pogardy, jako zbrodniczy 
i bezbożny. Wyznajemy, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych oraz 
przyjdzie zapłata. Wyznajemy, że Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem, ale jednocześnie Bogiem- 
-Słowem i człowiekiem, pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, arcykapłanem ojca. Nie poddajemy 
się obrzezaniu razem z Żydami, ponieważ wiemy, że przyszedł Ten, dla którego zostały zachowane 
narody i który jest «oczekiwaniem narodów», Jezus Chrystus, który wyszedł z pokolenia Judy, syn 
latorośli, kwiat wyrosły z Jessego, a na Jego ramionach spoczęła władza”.

18 Por. tamże VI 11, 9; VI 14, 2.
19 Choć w księdze II Konstytucji autor zamieszcza dziesięć przykazań, to w swej treści niewiele 

mają one wspólnego ze znanym Dekalogiem. Por. tamże II 36, 1–10; VII 2, 1–12.
20 Por. tamże VI 11, 3. Bóg, będąc Prawodawcą, daje człowiekowi Prawo, czyli Dekalog. 

„Prawem jest to, co mówił Pan Bóg, zanim lud oddał pokłon cielcowi, czyli Dekalog” (tamże I 6, 
9, ŹMT 42, s. 7). Prawo to zostało z kolei uzupełnione przykazaniem miłości bliźniego. „Nie zniósł 
prawa naturalnego, ale je umocnił. Ten, który powiedział w Prawie: «Pan Bóg twój jest jedynym 
Panem» (por. Pwt 6,4), w Ewangelii mówi: «Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga»  
(por. J 17,3). Ten, który powiedział: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego»  
(por. Kpł 19,18), w Ewangelii tworzy nowe przykazanie: «Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali» (por. J 13,34)” (tamże VI 1–2, ŹMT 42, s. 162–163).

21 „Gdzie bowiem jest nauka Boża, tam też jest Bóg” (tamże VII 9, 1, ŹMT 42, s. 180).
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do jego urzeczywistniania. Kształt owego modelu, będący rezultatem podejmowa-
nych działań inspirowanych wyznawaną doktryną, jest zaś miernikiem wierności 
doktrynie, a tym samym obrazem wiary w jej wymiarze egzystencjalnym, która 
ma być wiarą szczerą i niewymuszoną22. Oznacza to, że cały proces nabywania 
doskonałości ma być aktem wolnej woli człowieka, którego decyzje są owocem 
uprzedniej refleksji nad przyjętą doktryną i skutkami podejmowanych działań.

Dążenie do doskonałości, mające swoje źródło w przyjętej doktrynie, speł-
nia się zarówno w wiernym posłuszeństwie prawu Bożemu, będącemu prawem 
miłości23, jak i w aktach kultu religijnego. Autentyczny chrześcijanin ma bowiem 
być poddany Chrystusowi jako królowi, który ustanawia przepisy24, jak również 
powinien „czcić i wielbić Boga przez Jezusa Chrystusa”25. Troska zaś o postawę 
kultową, z którą winna harmonizować wynikająca z niej doskonała moralność, to 
nic innego, jak nieustanne pielęgnowanie w sobie pobożności. Zabieganie o nią 
ma być, w przekonaniu autora Konstytucji, głównym zadaniem chrześcijanina:

[…] dla wiernych praca zawodowa jest tylko dodatkowym zajęciem, natomiast 
głównym zadaniem jest pobożność. Wykonujcie więc swe zawody jako prace 
dodatkowe, aby się utrzymać, a jako właściwe dzieło uprawiajcie pobożność 
[…]26.

Priorytetowa rola kultu religijnego w kształtowaniu modelu świętości,  
o czym już wspominałem, wiąże się dla chrześcijanina z obowiązkiem codziennej 
modlitwy, która winna mu towarzyszyć przez cały dzień:

Módlcie się rano, o godzinie trzeciej, szóstej i dziewiątej, wieczorem oraz  
o pianiu koguta. Rano dziękujcie, że Pan dał wam światło, usunął noc i spro-
wadził dzień. O trzeciej, ponieważ o tej porze Pan został skazany przez Piłata. 
O szóstej, ponieważ wtedy został ukrzyżowany. O dziewiątej, bo po ukrzyżo-
waniu Pana poruszyło się całe stworzenie, aby strząsnąć z siebie zuchwalstwo 
bezbożnych Żydów, gdyż nie mogło już znieść krzywdy wyrządzonej Panu. 
Wieczorem dziękujcie za to, że Pan dał wam noc na odpoczynek po całodzien-
nych trudach. O pianiu koguta, ponieważ ta godzina zapowiada nadejście dnia, 
w którym macie spełniać uczynki światłości27.

22 Por. tamże V 5, 5.
23 Chodzi tutaj o zachowanie Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, w którym stresz-

czają się przykazania Boże określające nasze relacje z bliźnimi.
24 Por. tamże VI 25, 2.
25 Tamże VI 14, 2, ŹMT 42, s. 152; por. tamże II 56, 1.
26 Tamże II 60, 6–7, ŹMT 42, s. 75.
27 Por. tamże VIII 34, 1–7; VII 31, 6; II 53, 5.
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Autor Konstytucji nie poprzestaje jednak na samej tylko zachęcie do mod-
litwy. W księdze VII swojego dzieła zamieszcza bowiem dwa hymny, poranny 
i wieczorny, mogące służyć wyznawcom Chrystusa jako pomoc w oddawaniu 
chwały i czci Bogu28, oraz modlitwę przed posiłkiem, która będąc dziękczynie-
niem za otrzymany pokarm, zawiera w sobie także prośbę o obfitość dobrych 
uczynków29.

Zagadnienie kultu religijnego nie sprowadza się jednak tylko do modlitwy 
prywatnej, ale wiąże się także z udziałem w zgromadzeniach liturgicznych. Autor 
Konstytucji w kontekście nauczycielskiej działalności biskupa apeluje zatem do 
chrześcijan, aby rano i wieczorem, a także w dzień Pański gorliwie uczestniczyli 
w zgromadzeniu wiernych:

Gdy nauczasz, biskupie, nakazuj i zachęcaj lud, aby regularnie uczęszczał do 
kościoła, aby przychodził tam codziennie rano i wieczorem, i żeby nigdy go 
nie omijał; […] codziennie rano i wieczorem gromadźcie się w domach Pana, 
aby śpiewać Psalmy i się modlić; rano odmawiajcie Psalm sześćdziesiąty drugi,  
a wieczorem Psalm sto czterdziesty. Gorliwiej się spotykajcie zwłaszcza w sza-
bat i w dzień zmartwychwstania Pana, w dzień Pański, aby sławić Boga, który 
stworzył wszystko przez Jezusa, posłał Go do nas i pozwolił, aby poniósł mękę 
i zmartwychwstał. W jaki sposób usprawiedliwi się przed Bogiem ten, kto nie 
przychodzi w tym dniu na zgromadzenie, by słuchać zbawiennej nauki o zmar-
twychwstaniu? Tego dnia stojąc odmawiamy trzy modlitwy na pamiątkę Tego, 
który zmartwychwstał trzeciego dnia, w tym dniu czytamy teksty proroków, 
głosimy Ewangelię, składamy ofiarę oraz dar świętego pokarmu30.

Co więcej, autentyczny wyznawca Chrystusa ma obowiązek świętować rów-
nież uroczystości i święta, które obchodzone są na pamiątkę wydarzeń z historii 
zbawienia31. Winien zatem uczestniczyć w liturgii w święto Bożego Narodzenia, 
Objawienia Pańskiego32, jak również celebrować Zmartwychwstanie33 i Wniebo-
wstąpienie Chrystusa34 oraz uroczystość Zesłania Ducha Świętego35.

28 Por. tamże VII 47, 1–48, 1–4.
29 Por. tamże VII 49, 1.
30 Tamże II 59, 1–4, ŹMT 42, s. 73–74. Więcej na ten temat zob. M. Ławreszuk, Nabożeń-

stwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, „Elpis” 25–26 (2012),  
s. 133–153.

31 Wiele informacji na temat roku liturgicznego i obchodzonych świąt przekazuje: J. Naumo-
wicz, Kalendarz w „Konstytucjach Apostolskich”, „Vox Patrum” 27 (2007), t. 50–51, s. 325–327.

32 Por. Constitutiones apostolorum V 13, 1–2.
33 Por. tamże V 17, 1.
34 Por. tamże V 20, 1.
35 Por. tamże V 20, 4.
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Do regularnego udziału w nabożeństwach winne zaś przekonać chrześcija-
nina ukazane w Konstytucjach społeczne skutki zaniedbań w tym względzie:

Jesteście członkami Chrystusa (por. Jk 2,1.9), nie rozpraszajcie samych siebie 
przez to, że nie przychodzicie na wspólne zgromadzenia. A ponieważ – zgodnie 
z Jego obietnicą – waszą głową jest Chrystus (por. Ef 1,22; 4,15; 5,23), który 
przebywa wśród (por. Mt 28,20) was i trwa we wspólnocie z wami, nie gardźcie 
sobą, nie pozbawiajcie Zbawiciela Jego członków, nie dzielcie Jego ciała, nie 
rozrywajcie członków […]36.

Nie bez znaczenia, jak się wydaje, pozostaje tutaj także kwestia osobistego 
zbawienia, którą uświadamia autor tym, którzy opuszczają zgromadzenia litur-
giczne, nazywając ich odstępcami i złoczyńcami37 oraz wskazując na konieczność 
usprawiedliwienia się ze swej absencji na sądzie Bożym38.

Z obowiązku wspólnej modlitwy nie zwalnia chrześcijanina brak odpowied-
niego do niej miejsca. Niemożność udania się do kościoła ze względu na nie-
wiernych jest bowiem racjonalnym argumentem przemawiającym za udziałem  
w liturgii sprawowanej w domu biskupa. Gdy zaś nie można się zebrać ani w koś-
ciele, ani w domu, chrześcijanin winien modlić się, śpiewać Psalmy oraz czytać 
Pismo Święte w grupie kilku osób zebranych w jego własnym domu:

Jeżeli ze względu na niewiernych nie ma możliwości udania się do kościoła, 
niech biskup zgromadzi wiernych w swoim domu, aby człowiek pobożny nie 
wchodził na zgromadzenie bezbożnych (por. Ps 26,5). Nie miejsce bowiem 
uświęca człowieka, lecz człowiek miejsce. Jeśli jakieś miejsce zajmują bezbożni, 
powinieneś go unikać, bo oni je splamili. Jak bowiem święci kapłani uświęcają 
miejsce, tak przeklęci je plamią. Jeżeli nie można zebrać się ani w domu, ani 
w kościele, niech każdy śpiewa Psalmy, czyta Pismo i modli się, albo niech to 
robią zebrani we dwóch lub trzech razem […]39.

Nie do pogodzenia z kultem chrześcijańskim, którego przejaw stanowi mod-
litwa prywatna i wspólnotowa, jest udział chrześcijan w zgromadzeniu Greków 
i Żydów, gdzie oddają oni cześć demonom40. Chrześcijanin winien więc trzymać 
się „z dala od procesji na cześć bożków, od świątecznych zebrań, pokazów, uczt, 

36 Tamże II 59, 2, ŹMT 42, s. 73.
37 Por. tamże II 60, 4.
38 Por. tamże II, 61, 1; II, 59, 4.
39 Tamże VIII 34, 8–10, ŹMT 42, s. 261–262.
40 Tamże II 62, 3, ŹMT 42, s. 77; por. tamże II 61, 1.
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pojedynków i wszelkich widowisk demonów”41, aby tym samym nie oddawać 
czci bożkom, które są demonami42, przysięgać na nie, czy nawet wypowiadać 
ich imion43. Zakaz przyłączania się do ich zgromadzeń tłumaczyć należy rów-
nież możliwością wykroczenia przeciw pierwszemu przykazaniu przez wróżbiar-
stwo44, jak również przez uprawianie magii i czarów45 oraz korzystanie z greckich 
wyroczni, które odwodzą od wiary i skłaniają do politeizmu46. Obce wyznawcy 
Chrystusa ma też być oddawanie pokłonu słońcu, księżycowi i gwiazdom47 oraz 
składanie na nie i na inne dzieła stworzenia swojej przysięgi48. Co więcej, auten-
tyczny wyznawca Chrystusa powinien również, o czym wspominał cytowany 
wcześniej tekst49, unikać kontaktu z heretykami50. Jak bowiem czytamy w księ-
dze o schizmach, „są oni wrogami Kościoła i spiskują przeciwko niemu, nisz-
czą owczarnię i hańbią dziedzictwo, wydają się mądrzy, a są do gruntu źli”51. 
Ponadto „bluźnią oni Bogu, który jest ponad wszystkim (por. Rz 9,5; Ef 4,6), 
depczą Jego Syna i gardzą nauką Ducha, wypierają się nauki Bożej albo obłudnie 

41 Tamże II 62, 4, ŹMT 42, s. 78; por. tamże II 62, 2.
42 Por. tamże V 9, 11; II 36, 1.
43 „Nie wolno wam też przysięgać na bożków, wypowiadać ich wstrętnych imion, kłaniać 

się im i czcić ich jak bogów” (tamże V 11, 1, ŹMT 42, s. 119). „[…] Izraelici w swej przewrotności 
zamiast Stwórcy kłaniali się stworzeniu (por. Rz 1,25), znieważali Stworzyciela i okazywali nad-
mierny podziw stworzeniu, czy to wtedy, gdy zrobili sobie cielca na pustyni (por. Wj 32,4), czy kiedy 
kłaniali się Beelfegorowi (por. Lb 25,3; Ps 107,28), Baalowi (por. Sdz 2,13; 2 Krl 17,16), Tamuzowi  
(por. Ez 8,14), sydońskiej Astarte (por. Sdz 2,13), potem Molochowi (por. 2 Krl 23,10), Kemoszowi 
(por. 1 Krl 11,7), a także słońcu, jak o tym pisze Ezechiel (por. Ez 8,16), wreszcie nierozumnym 
zwierzętom, takim jak Apis i mendezyjski kozioł w Egipcie, oraz srebrnym i złotym bożkom w Judei 
(por. Ps 116,4; Ez 8,10). To wszystko mając na uwadze, tak radził im Bóg przez usta proroka: «Czy nie 
dosyć domowi Judy dokonywać tych obrzydliwości, które popełnili? Napełnili ziemię bezprawiem, 
aby Mnie obrazić. Oto oni kpią sobie, a Ja będę działał zapalczywie. Oko moje nie okaże litości  
i nie będę ich oszczędzać. Będą wołać do Moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham»  
(Ez 8,17–18)” (tamże V 12, 2–3, ŹMT 42, s. 120–121).

44 Por. tamże II 62, 2; VII 6, 1.
45 Por. tamże VII 3, 1.
46 „Dlaczego chcesz korzystać z greckich wyroczni? One pochodzą od martwych ludzi  

i czerpią natchnienie od diabła, ich wykładnie sprowadzają śmierć, odwodzą od wiary i do politeizmu 
skłaniają tych, którzy się do nich zwracają” (tamże II 61, 3, ŹMT 42, s. 76).

47 „Pismo mówi: «Gdy ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, nie pozwól się zwieść i nie oddawaj 
im pokłonu» (Pwt 4,19), i na innym miejscu: «Nie uczcie się na drogach pogan i nie lękajcie się 
znaków niebieskich» (Jr 10,2). Gwiazdy i ciała niebieskie zostały dane ludziom jako światło, a nie 
po to, aby się im kłaniano […]” (tamże V 12, 1–2, ŹMT 42, s. 120).

48 „Zatem człowiek Boży (por. 1 Tm 6,11; 2 Tm 3,17), czyli chrześcijanin, nie powinien 
przysięgać ani na słońce, ani na księżyc, ani na gwiazdy, ani na niebo czy ziemię (por. Mt 5,34;  
Jk 5,12), ani na żadne małe czy wielkie «żywioły»” (tamże V 12, 5, ŹMT 42, s. 121).

49 Por. tamże VIII 34, 8–10.
50 Por. tamże VI 18, 5. 8.
51 Tamże VI 18, 2, ŹMT 42, s. 155.
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udają, że ją przyjmują, aby znieważyć Boga i oszukać tych, którzy do nich przy-
chodzą; znieważają święte Pisma, nie wiedzą, czym jest sprawiedliwość, pusto-
szą Kościół Boży jak małe lisy winnicę (por. PnP 2,15) i stają się działem lisów  
(por. Ps 63,11)”52. Aby zatem ustrzec się pokusy pójścia za heretykami i przyjęcia 
nauki niezgodnej z doktryną Kościoła, która nie daje żadnej gwarancji zbawie-
nia53, autor apeluje do chrześcijan:

Podobnie i wy, świeccy, nie miejcie nic wspólnego z tymi, którzy głoszą 
sprzeczne poglądy z nauką Bożą i nie miejcie udziału w ich bezbożności, gdyż 
Bóg mówi: „Odłączcie się od tych ludzi, abyście nie zginęli razem z nimi”  
(por. Lb 16,21.26), oraz „Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi 
Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę” (por. 2 Kor 6,17)54.

Autor Konstytucji jest także przeciwny recytowaniu przez wiernego chrześ-
cijanina pogańskich wierszy czy śpiewaniu sprośnych piosenek. Jego zdaniem 
nie tylko bowiem udział w zgromadzeniach bezbożnych Greków, Żydów i innych 
heretyków stanowi poważne zagrożenie dla wiary, gdyż poprzez przyłączenie się 
do ludzi przyjmujących naukę diabła55 i uczestniczenie w ich bezbożnościach, na 
których oddają oni cześć demonom56, jest się narażonym na ich wpływ, a co za 
tym idzie – na niebezpieczeństwo osłabienia wiary czy nawet jej utraty. Również  
w czasie śpiewania sprośnych piosenek, gdy wymienione zostają diabelskie 
imiona bożków, zamiast Ducha Świętego wstępuje w człowieka demon57. Nie-

52 Tamże VI 17, 4, ŹMT 42, s. 154–155.
53 Autor Konstytucji, zwracając się do biskupów i świeckich, apeluje, by trzymali się „z dala 

od wszystkich heretyków, którzy gardzą Prawem i prorokami, są wrogami wszechmogącego Boga  
i nie są Mu posłuszni oraz nie wyznają Chrystusa jako Syna Bożego; zaprzeczają Jego narodzeniu  
w ciele, wstydzą się krzyża, lekceważą Jego mękę i śmierć, nie uznają zmartwychwstania i odrzucają 
Jego odwieczne narodzenie. Niektórzy z nich dopuszczają się innych bezbożności: wyobrażają sobie, 
że Pan jest zwyczajnym człowiekiem, i sądzą, że składa się On tylko z duszy i ciała; inni uznają, że 
właśnie Jezus jest Bogiem ponad wszystkim (por. Rz 9,5; Ef 4,6), uważają, że jest swoim własnym 
Ojcem i uznają go za Syna i za Parakleta. […] Jeszcze inni spośród nich odrzucają niektóre pokarmy 
i głoszą, że małżeństwo i płodzenie dzieci jest złem i że jest to wymysł diabła. Trwając w swym wy-
stępku i bezbożności, nie uznają wskrzeszenia umarłych i oczerniają zmartwychwstanie; powiadają: 
«My, którzy nie chcemy jeść ani pić (Ga 4,10), stanowimy garstkę świętych», i wyobrażają sobie, 
że powstaną z martwych jako niecielesne demony. Oni na wieki będą potępieni w wiecznym ogniu 
(por. Mt 18,8; 25,41)” (tamże VI 26, 1–3, ŹMT 42, s. 165–166).

54 Tamże VI 4, 3, ŹMT 42, s. 139.
55 Por. tamże II 62, 1.
56 Por. tamże II 62, 3.
57 Por. tamże V 10, 2.
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bezpieczne dla człowieka słabej wiary jest także czytanie książek pogańskich. 
Praktyka ta bowiem skutkuje odciąganiem od wiary58. 

Koegzystencja religijna, która jak widać, nie sprzyjała życiu religijnemu 
chrześcijan, kazała zatem autorowi Konstytucji zaapelować do wyznawców Chry-
stusa o pielęgnowanie w różnych sytuacjach życiowych postawy roztropności59, 
jak również o szukanie towarzystwa świętych60. Do chrześcijan zaś narażonych na 
utratę szeroko pojętej wiary autor Konstytucji apeluje:

Wy […], którzy przestrzegacie praw Bożych, ceńcie te prawa wyżej od spraw 
doczesnych, okazujcie im więcej szacunku i spieszcie razem do Kościoła 
Pana61.

Oprócz zalecanej coraz większej gorliwości w wypełnianiu woli Bożej, która 
skutkuje wzrostem w wierze i jej umocnieniem, Konstytucja wskazuje również 
na ważną rolę lektury Pisma Świętego w procesie umacniania i rozwoju wiary62. 
Ukazana w nim bowiem Boża sprawiedliwość zdaje się stanowić wystarczającą 
motywację do coraz większej wierności Bożym nakazom, a tym samym do podą-
żania drogami wiary:

Kiedy więc przeczytasz Prawo, które zgadza się z Ewangelią i Prorokami, 
czytaj również Księgi Królewskie, a dowiesz się, że sprawiedliwi królowie 
byli wywyższani przez Boga, a dana im obietnica wiecznego życia niezawodna 
jest u Niego, oraz że ci królowie, którzy popełnili cudzołóstwo, odwracając 
się od Boga, w swym odstępstwie natychmiast zostali zgubieni sprawied-
liwym wyrokiem Boga i pozbawieni Jego życia, otrzymując wieczną karę  
(por. Mt 25,46) zamiast odpoczynku63.

Wyłaniający się z dotychczasowych analiz apeli, nakazów, zakazów oraz 
zachęceń ideał świętości nie oddaje w pełni jego modelu, jaki zawarty jest  
w Konstytucjach. Ważnym bowiem elementem opisywanej postawy, jaką chrześ-
cijan winien przyjąć wobec Boga, jest nawrócenie. Choć autor Konstytucji 
jest zdania, że „ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Pana Jezusa  

58 Por. tamże I 6, 1.
59 Por. tamże I 7, 3.
60 Por. tamże VII 9, 2. W księdze I Konstytucji znajdujemy ważne polecenie, a mianowicie, 

by chrześcijanie spotykali się z wiernymi chrześcijanami myślącymi podobnie do nich. Por. tamże  
I 5, 1.

61 Tamże II 61, 4, ŹMT 42, s. 76.
62 Por. tamże I 6, 12; 7, 11.
63 Tamże I 6, 11–12, ŹMT 42, s. 7.
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(por. Rz 6,3), nie powinni już grzeszyć”64, to jednocześnie stwierdza, iż „żaden 
człowiek nie jest wolny od grzechu”65. Ten zaś, kto „zgrzeszył po przyjęciu chrztu, 
jeśli się nie nawróci i nie przestanie grzeszyć, będzie skazany na piekło”66. Pomocą 
w podjęciu trudu nawrócenia jest lektura Pisma Świętego, które daje grzesznikom 
nadzieję, że jeśli się nawrócą i będą opłakiwać przed Bogiem swe grzechy, Bóg 
wybaczy im ich przewinienia67. W Piśmie Świętym bowiem spisano, jak czy-
tamy w Konstytucjach, „żywoty dawnych sprawiedliwych i patriarchów oraz ich 
postępowanie nie po to, byśmy po ich przeczytaniu potępili ich, lecz byśmy się 
nawrócili i mieli nadzieję, że otrzymamy odpuszczenie. Ich występki są dla nas 
zabezpieczeniem i przestrogą, gdyż i my, jeśli popełniwszy grzech, nawrócimy 
się, otrzymamy wybaczenie […]”68. Jednocześnie Pismo Święte, przywołując 
postać Amona, przestrzega chrześcijanina, by nie grzeszył z premedytacją i nie 
odkładał nawrócenia:

Tak postąpił Amon, syn Manassesa. Pismo bowiem mówi: „I Amon powziął 
myśl o przestępstwie, i powiedział: Mój ojciec w młodości dokonał wiele złych 
czynów, a na starość się nawrócił; i ja teraz pójdę za pożądaniami mego serca, 
a potem nawrócę się do Pana. I uczynił przed Panem zło (por. 1 Krl 16,25.33), 
postąpił nawet gorzej od wszystkich swoich poprzedników (por. 2 Krl 21,23;  
2 Krn 33,24), a Pan Bóg niebawem usunął go z jego dobrej ziemi”69.

Kreśląc na podstawie Konstytucji apostolskich obraz doskonałego chrześ-
cijanina, należy wspomnieć także o najwyższym akcie religijnym, jakim jest 
męczeństwo:

[…] jeśli jednak zostaniemy powołani do męczeństwa, winniśmy od-
ważnie wyznać drogocenne Imię, kiedy zaś nas za to ukarzą, cieszmy się  
(por. Dz 5,41), bo zmierzamy ku nieśmiertelności. […] Złożywszy zaś dobre 
wyznanie (por. 1 Tm 6,12), nie tylko sami zdobywamy zbawienie, lecz umac-
niamy nowo ochrzczonych i przymnażamy wiary katechumenom70.

64 Tamże II 7, 1, ŹMT 42, s. 18.
65 Tamże II 18, 4, ŹMT 42, s. 28.
66 Tamże II 7, 2, ŹMT 42, s. 18.
67 Por. tamże II 12, 3.
68 Tamże II 18, 5, ŹMT 42, s. 28; zob. także II 38, 1–5, gdzie autor przytacza przykłady 

nawrócenia.
69 Tamże II 23, 3–4, ŹMT 42, s. 38.
70 Tamże V 6, 2, 4, ŹMT 42, s. 111.
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Ta najdoskonalsza forma naśladowania Chrystusa, będąca najlepszym 
sprawdzianem dla wiary, zakłada uprzednie nabycie właściwej dla chrześcijanina 
hierarchii wartości, w której naczelne miejsce zajmuje Bóg71. Wyrazem owej hie-
rarchii wartości jest zaś pogoda ducha, znamionująca chrześcijanina doznającego 
prześladowań za wiarę. Dowodzi ona, że największą wartością i dobrem jest dla 
chrześcijanina Bóg, za którego gotów jest on oddać życie, nie bacząc na ziemską 
chwałę i zaszczyty72. Nieodzowną rolę w kształtowaniu hierarchii wartości pełni 
praktyka zalecanych przez autora dzieła postów73, które oprócz tego, że pozwalają 
odróżnić chrześcijan od reszty społeczeństwa, to z całą pewnością przygotowują 
go do wyrzeczeń.

2. postawa wobec bliźnich: „bliźniego zaś miłuj jak siebie samego” 
(Łk 19,18)74

Chrześcijańska doskonałość to nie tylko kwestia kultu, nawrócenia czy 
męczeństwa za wiarę, a więc tego wszystkiego, co przede wszystkim określa 
naszą postawę wobec Boga. Realizowany poprzez wymienione zachowania nakaz 
miłowania Boga znajduje bowiem swoje dopełnienie w miłości bliźniego. Jak 
stwierdza św. Jan, „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20). Miłość bliźniego polega z kolei na wypeł-
nianiu przykazań. Przypomina o tym św. Paweł w Liście do Rzymian: „Albo-
wiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie 
inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”  
(Rz 13,8–9). Chrześcijanin, który stara się zachować nakaz miłości bliźniego, nie 
powinien zatem obmawiać75, kłamać76, składać fałszywego świadectwa77. Obce 
winne mu być także krzywoprzysięstwo78, chciwość79, obłuda80, złośliwość81, 

71 Por. tamże V 6, 1.
72 Por. tamże V 6, 3.
73 Por. tamże V 13, 3–4; 14, 20–21; 18, 1–2; VII 23, 1–4.
74 Tamże VII 2, 1, ŹMT 42, s. 174.
75 Por. tamże VII 4, 1.
76 Por. tamże.
77 Por. tamże VII 3, 5.
78 Por. tamże.
79 Por. tamże VII 4, 5.
80 Por. tamże VII 4, 6.
81 Por. tamże VII 5, 1.
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stronniczość82, zazdrość83, gniew84 oraz nienawiść85. Autor Konstytucji przypo-
mina ponadto, że autentycznego chrześcijanina nie może cechować również po-
stawa pychy i pogardy, jak również zuchwalstwo86. Krótko mówiąc, chrześcijanin 
zabiegający o coraz większą doskonałość nie powinien czynić niczego, czego sam 
nie chciałby doznawać ze strony bliźnich87. 

Chrystusowy nakaz miłowania bliźniego zobowiązuje chrześcijanina także 
do miłowania nieprzyjaciół i wrogów, czego wyrazem ma być zaniechanie odwetu 
na krzywdzicielach oraz modlitwa za prześladowców i oczerniających:

Ktoś cię przeklina? Ty go błogosław, ponieważ w Księdze Liczb jest napisane: 
„Niech będzie błogosławiony, kto cię błogosławi, a kto cię przeklina, niech 
będzie przeklęty” (Lb 24,9; Wj 27,29). Podobnie napisano w Ewangelii: „Bło-
gosławcie tych, którzy was przeklinają” (Łk 6,28; Mt 5,44). Jeśli was krzywdzą, 
nie odpowiadajcie złem, lecz znoście je, bo w Piśmie powiedziano: „Nie mów: 
Za wyrządzone zło odpłacę mojemu wrogowi, lecz znoś je, aby ci pomógł Bóg  
i wywarł pomstę na tym, kto ciebie skrzywdził” (Prz 20,22). Wszak powiedziano 
także w Ewangelii: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą” (Łk 6,27; Mt 5,44), „i módlcie się za tych, którzy was oczerniają 
i prześladują” (Mt 5,44; Łk 6,28), „a będziecie synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45; Łk 6,35). 
Przestrzegajmy więc, najmilsi, tych przykazań, a wypełniając je, okażemy się 
„dziećmi światłości” (Ef 5,8; J 12,36; 1 Tes 5,5)88.

Nakaz miłości bliźniego wiąże się również z wezwaniem do unikania sporów 
z bliźnimi. Jak czytamy bowiem w księdze II Konstytucji apostolskich, „piękną 
jest pochwałą dla chrześcijanina, gdy mówią o nim, że z nikim nie jest w sporze. 
Jeśli jednak wskutek cudzych intryg lub prześladowań popadnie ktoś w zatarg, 
niechaj stara się go rozwiązać, nawet gdyby miał ponieść jakąś szkodę”89. Dzia-
łanie w interesie pokoju, które nierzadko wiąże się z doznawaniem krzywd, nie 
powinno jednak ograniczać się do współbraci w wierze, ale ma obejmować także 
niewiernych90. Istotnym przejawem owego działania na rzecz pokoju jest z kolei 

82 Por. tamże VII 5, 2.
83 Por. tamże VII 5, 5.
84 Por. tamże.
85 Por. tamże VII 5, 3.
86 Por. tamże VII 7, 1–2.
87 Por. tamże VII 2, 1.
88 Tamże I 2, 1–4, ŹMT 42, s. 3–4; por. tamże II 53, 6.
89 Tamże, II 45, 1, ŹMT 42, s. 60.
90 Por. tamże II 46, 2.
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przebaczenie: „Trzeba przebaczać sobie wzajemnie przewinienia, nie jest to jed-
nak powinność sędziów, lecz tych, którzy mają coś przeciw sobie. […] Pan zatem 
chce, aby tacy właśnie byli jego uczniowie, żeby żaden nie miał nigdy nic przeciw 
drugiemu”91. Chrześcijanie, nazwani przez autora Konstytucji twórcami pokoju92, 
muszą jednak pamiętać, że nie tylko są zobowiązani do nieustannego wybaczania 
sobie przewinień93, co winni czynić możliwie jak najszybciej94, „aby niepohamo-
wany gniew nie zamienił się w zawziętość i nie sprowadził grzechu”95, lecz także 
nie powinni zapominać, iż przebaczenie pozostaje w ścisłym związku z modlitwą: 
„Jeśli więc masz coś przeciw swemu bratu albo on przeciw tobie, to wskutek 
zaistniałego gniewu ani modlitwy twoje nie zostaną wysłuchane, ani dziękczynie-
nie nie będzie przyjęte”96.

Realizacja Chrystusowego nakazu miłości bliźniego winna przynieść 
wymierne owoce także w dziedzinie życia społecznego. Wiernego ucznia Chry-
stusa ma cechować postawa miłosierdzia i życzliwości97, przejawiająca się w nie-
sieniu pomocy biednym i potrzebującym:

Nie wyciągaj ręki do brania i nie cofaj jej przed dawaniem (por. Syr 4,31). Jeśli 
coś masz dzięki pracy rąk, dziel się tym, abyś w zamian otrzymał odkupienie za 
grzechy swoje: „Grzechy bowiem oczyszcza jałmużna i wiara” (por. Prz 16,6; 
Tb 12,9; Dn 4,24). Nie wahaj się dawać ubogiemu, a dając, nie narzekaj, gdyż 
wiesz, od kogo otrzymasz zapłatę: „Kto się lituje nad biednym, pożycza Panu, 
wedle udzielonego daru On jemu odda” (por. Prz 19,17). Nie odwracaj się od 
potrzebującego, bo napisano: „Kto zamyka uszy, aby nie słyszeć potrzebują-
cego, sam będzie wołał, a nikt go nie usłyszy” (por. Prz 21,13). Będziesz się 
wszystkim dzielił ze swym bratem i nie powiesz, że to twoja własność, bo Bóg 
wszystko przygotował na wspólny użytek dla wszystkich ludzi98.

Otwarcie się na potrzeby biednych i potrzebujących oznacza również troskę 
o prześladowanych za wiarę:

Przyjmujcie prześladowanych za wiarę, którzy, pomni na słowa Pana, uciekają 
z miasta do miasta (por. Mt 10,23). Widząc, że ich duch jest ochoczy, ale ciało 
słabe (por. Mt 26,41; Mk 14,38), uciekają i pozwalają na rabunek swego majątku, 

91 Tamże II 46, 5–6, ŹMT 42, s. 61.
92 Por. tamże II 53, 1.
93 Por. tamże II 46, 5; 53, 7.
94 Por. tamże II 53, 2.
95 Tamże, ŹMT 42, s. 65.
96 Tamże II 53, 4, ŹMT 42, s. 65.
97 Por. tamże VII 8, 2–3.
98 Tamże VII 12, 1–5, ŹMT 42, s. 181.
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byleby zachować w sobie imię Chrystusa i nie wyprzeć się Go. Zatroszczcie się 
o ich potrzeby, wypełniając przykazanie Pana (por. Mt 10,40–42)99.

Co więcej, autentyczny chrześcijanin nie powinien także odwracać się od 
więźniów:

Jeśli jakiś chrześcijanin dla imienia Chrystusa (por. Mt 10,22; 24,9; Mk 13,13; 
Łk 21,17; J 15,21; Ap 2,3) za wiarę i miłość do Boga skazany został przez bez-
bożnych na udział w walce gladiatorskiej, na walkę z dzikimi zwierzętami albo 
na katorgę w kopalni, nie opuszczajcie go, lecz z owoców waszej pracy i potu 
(por. Wj 3,19) posyłajcie mu środki utrzymania oraz pieniądze na zapłatę dla 
żołnierzy, aby mu ulżyć i zapewnić opiekę; niechaj dzięki waszym wysiłkom 
wasz błogosławiony brat znajdzie ulgę w ucisku100.

Pomoc świadczona więźniom to jednak nie tylko zabieganie o lepsze ich 
traktowanie przez żołnierzy. Wzorowy chrześcijanin nie uchyla się także przed 
odwiedzaniem więźniów w więzieniach101. Wprawdzie niesione w ten sposób 
wsparcie duchowe niejednokrotnie naraża chrześcijanina na uwięzienie czy też 
poddanie torturom102, jednakże postawa pokory w przyjmowaniu doświadczeń, 
jak i dzielne znoszenie zmiennych kolei losu103, jakie mają go cechować, stają się 
siłą sprawczą owego zachowania. Chrześcijanin jest ponadto przekonany, że Bóg, 
podobnie jak Hiobowi i Łazarzowi, wszystko mu wynagrodzi104.

Niezmiernie ważną cechą wyznawcy Chrystusa dotyczącą relacji między-
ludzkich, bo wyróżniającą go spośród pogan, jest szacunek i posłuszeństwo 
okazywane władzy świeckiej. Autentyczny chrześcijanin, mając świadomość 
pochodzenia władzy od Boga, szanuje sprawujących władzę, a co za tym idzie, 
wiernie wypełnia nałożone na niego obowiązki, stając się tym samym wzorowym 
obywatelem:

Bądźcie poddani wszelkiej władzy królewskiej i zwierzchnictwu (por. 1 P 2,13) 
ze względu na to, co się podoba Bogu (por. 1 Tes 4,1); oni są sługami Boży-
mi (por. 2 Kor 6,4; Rz 13,4a) i karcą bezbożnych (por. 1 P 2,14; Rz 13,4b). 
Okazujcie im wszelki stosowny szacunek, oddajcie wszelką daninę, wszelką 

99 Tamże VIII 45, 1–2, ŹMT 42, s. 269; por. tamże V 3, 1.
100 Tamże V 1, 1, ŹMT 42, s. 106; por. tamże V 2, 2.
101 Por. tamże V 2, 3.
102 Por. tamże.
103 Por. tamże VII 8, 7.
104 Por. tamże.
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należność, wszelką cześć, dług i podatek (por. Rz 13,7; Mt 17,25; 22,17. 19; 
Mk 12,14)105.

Świecki, który ma okazywać cześć każdej godności106, w sposób szczególny 
winien ją jednak okazywać biskupom107, gdyż są oni „ustami Boga”108. W księ-
dze II Konstytucji autor apeluje do wyznawców Chrystusa: „Świecki zatem nie-
chaj szanuje dobrego pasterza, niechaj go kocha, niechaj się go lęka jak ojca, 
jak władcy, jak arcykapłana Boga, jak nauczyciela pobożności. Kto bowiem jego 
słucha, słucha Chrystusa, a kto nim gardzi, gardzi Chrystusem (por. Łk 10,16)”109. 
Jednocześnie autor Konstytucji apostolskich przypomina chrześcijanom o obo-
wiązku utrzymania biskupów i jego duchownych: „winniście […] na znak sza-
cunku zanosić mu swoje owoce i dzieła rąk swoich, oddawać mu pierwociny, 
dziesięciny, dary, ofiary jako kapłanowi Boga, pierwociny zboża, wina, oliwy, 
owoców, wełny i wszystkiego, co Pan Bóg wam przysporzy”110. Składane dary 
to jednak nie tylko wyraz troski o byt biskupa, ale także przejaw troski o ubo-
gich. Chrześcijanin, mający obowiązek wspierania wszystkich, którzy cierpią 
niedostatek, wspomaga potrzebujących za pośrednictwem biskupa, który znając 
najlepiej swoją owczarnię, przekazuje przyniesione mu ofiary i dary najbardziej 
potrzebującym111.

Realizacja nakazu miłości bliźniego dokonuje się także bez wątpienia 
w obszarze życia małżeńskiego i rodzinnego. Związek mężczyzny i kobiety 
zawiera w sobie bowiem zobowiązanie do szacunku, wzajemnej miłości, oddania 
i wsparcia:

Żony, bądźcie poddane swym mężom (por. Kol 3,18), szanujcie ich i służcie im 
z bojaźnią i miłością […]. Tak samo, mężowie, miłujcie swe żony jak własne 
ciało (por. Ef 5,25.28), bo towarzyszą wam w życiu i współdziałają z wami 
w płodzeniu dzieci. Powiedziano: Znajduj radość w żonie, którą poślubiłeś 
w młodości, ona jest jak przemiła łania, jak wdzięczne źrebię, niech zawsze  
z tobą rozmawia, niech cię prowadzi i niech będzie zawsze przy tobie, bo długo 
żyć będziesz otoczony jej miłością (por. Prz 5,18–19). Kochajcie się więc jak 
własne członki, jak własne ciała112.

105 Tamże IV 13, 1, ŹMT 42, s. 104, por. tamże VII 16, 1.
106 Por. tamże II 28, 5.
107 Por. tamże II 33, 1–3.
108 Tamże II 28, 9, ŹMT 42, s. 47.
109 Tamże II 20, 1, ŹMT 42, s. 30.
110 Tamże II 34, 5, ŹMT 42, s. 50.
111 Por. tamże II 27, 6.
112 Tamże VI 29, 1–3, ŹMT 42, s. 170.
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Akcentując pozytywne zachowania służące budowaniu wspólnoty małżeń-
skiej, autor Konstytucji przestrzega jednocześnie chrześcijan przed cudzołóstwem 
i rozpustą, które niszczą życie małżeńskie113. W jedność małżonków uderzają 
także takie pogańskie praktyki, jak homoseksualizm114, zoofilia115 oraz pedera-
stia116. Wszystkie te zachowania winne być obce wyznawcom Chrystusa, gdyż 
jako poważne wykroczenia moralne117 nie tylko niszczą małżeństwo118, lecz także 
są sprzeczne ze zleconym przez Boga małżonkom zadaniem prokreacji119. Chrześ-
cijanin żyjący w małżeństwie ma zaś być nie tylko otwarty na nowe życie, ale 
także ma obowiązek stać na straży życia poczętego120.

Miłość bliźniego realizowana w obszarze wspólnoty małżeńskiej nie ograni-
cza się jedynie do przekazania życia. W księdze IV analizowanego przez nas dzieła 
jego autor zwraca bowiem uwagę na kwestię wychowania, która nie powinna być 
lekceważona przez wzorowego ojca chrześcijanina:

Wy zaś, ojcowie, wychowujcie swe dzieci zgodnie z pouczeniem Pana, wy-
chowujcie je, stosując karcenie i napominanie Pańskie (por. Ef 6,4); uczcie ich 
odpowiednich zawodów stosownie do nauki Słowa, aby nie popadły w pychę 
wskutek dobrobytu i braku rodzicielskiej dyscypliny, żeby nie usamodzielniły 
się przed czasem i nie sprzeciwiały się temu, co dobre121.

Osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych ma wiązać się, jak widać, 
z surowością, przy jednoczesnym dowartościowaniu w całym procesie wychowa-
nia nauczania zawartego w Piśmie Świętym:

Uczcie więc wasze dzieci Słowa Pańskiego, bądźcie surowi dla nich, nawet 
chłoszcząc je rózgami, wpajajcie im posłuszeństwo, uczcie je „od dzieciństwa 
świętych pism” (por. 2 Tm 3,15), naszych i Boga, przekazujcie im całe Pismo 
Święte122.

113 Por. tamże VI 28, 3.
114 Por. tamże VI 28, 4.
115 Por. tamże VI 28, 2.
116 Por. tamże VII 2, 10.
117 Por. tamże VI 28, 4.
118 Por. tamże VII 2, 9.
119 Por. tamże VI 28, 1. 4.
120 Por. tamże VII 3, 2; VII 2, 8.
121 Tamże IV 11, 1, ŹMT 42, s. 103; por. tamże VI 15, 7.
122 Tamże IV 11, 4, ŹMT 42, s. 103.
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Troska o przyszłość dzieci, będąca wyrazem miłości rodziców wobec swo-
jego potomstwa, powinna przejawiać się nie tylko w nauczeniu dzieci odpowied-
nich zawodów i kształtowaniu u nich postawy pokory, lecz także akceptacji tego, 
co dobre. Miłość rodzicielska oznacza bowiem dla ojca chrześcijanina również 
życzliwą pomoc w rozeznaniu powołania życiowego swoich dzieci123, co nie 
pozostaje bez znaczenia dla kształtu i jakości życia społecznego.

zakończenie

Podsumowując treść niniejszego artykułu, wypada krótko stwierdzić, że 
zarysowany ideał chrześcijanina, jaki zawierają Konstytucje apostolskie, stanowi 
bez wątpienia czytelny obraz zachowań właściwych wyznawcy Chrystusa, któ-
remu przypadło żyć w środowisku hołdującym postawom obcym religii chrześ-
cijańskiej. Stojąca u jego podstaw konieczność nieustannej troski o podkreślanie, 
a zarazem wierność chrześcijańskiej tożsamości oznaczała dla autentycznego 
chrześcijanina uznanie przede wszystkim doktryny Kościoła, a także gorliwe 
wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego. Owa harmonia aspektu dok-
trynalnego i egzystencjalnego wiary przejawiać się zaś miała nie tylko w auten-
tycznej pobożności chrześcijanina, lecz także powinna być widoczna w jego 
postawie nawrócenia i gotowości do męczeństwa za wiarę. Chrześcijanin, którego 
postępowanie winno być czytelnym znakiem przynależności do Chrystusa, ma 
ponadto miłować nieprzyjaciół i wrogów, pielęgnować w sobie postawę życzli-
wości wobec bliźnich, być zawsze gotowym do przebaczenia, wspierać biednych 
i potrzebujących, okazywać posłuszeństwo władzy świeckiej i duchowej, jak rów-
nież pielęgnować miłość małżeńską i rodzicielską. Realizacji tak zarysowanego 
ideału chrześcijanina miała z kolei towarzyszyć z jednej strony szeroko pojmo-
wana roztropność w kontaktach z kulturą obcą chrześcijaństwu, z drugiej strony 
zaś – podejmowanie zabiegów służących umacnianiu i rozwojowi wiary.
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IdeaŁ cHRześcIjaNINa  
W śWIeTle KONSTYTUCJI APOSTOLSKICH

Streszczenie

Zarówno apostołowie, jaki i wiele pokoleń głosicieli Ewangelii, chcąc ułatwić 
chrześcijanom realizację Chrystusowego wezwania do doskonałości, konstruowali obraz 
doskonałego ucznia Chrystusa, modyfikowany w zależności od panujących tendencji teo-
logicznych, filozoficznych koncepcji oraz od kultury i obyczajów środowiska. Cennym 
źródłem do poznania ideału chrześcijanina, na którego kształt miała wpływ wielokultu-
rowość oraz różnorodność wyznaniowa, są powstałe pod koniec IV wieku Konstytucje 
apostolskie. Zaprezentowany w nich obraz doskonałego chrześcijanina, wynikający z troski 
autora dzieła o chrześcijańską tożsamość, stanowi – jak wykazała to analiza ekshortacji 
i nakazów zawartych w Konstytucjach – wezwanie do podążania drogą wierności Chry-
stusowemu przykazaniu miłości Boga i bliźniego, którego realizacja przejawiać się miała 
przede wszystkim w pobożności, postawie nawrócenia oraz gotowości do męczeństwa. 
Istotne dopełnienie tak wypełnianego Chrystusowego nakazu miłości widział autor Kon-
stytucji w pielęgnowaniu pobożności i gotowości do nieustannego przebaczania, miłości 
nieprzyjaciół, wspieraniu potrzebujących, posłuszeństwie władzy świeckiej i duchowej. 
Rozumiana w ten sposób miłość bliźniego wiązała się także z pielęgnowaniem miłości 
małżeńskiej i rodzicielskiej, czego wyrazem miały być: wierność małżeńska, otwarcie 
na życie, szacunek, wzajemna miłość, oddanie i wsparcie, a w odniesieniu do miłości ro-
dzicielskiej – troska o przyszłość potomstwa. W ideał chrześcijanina wpisana została też 
akceptacja przez ucznia Chrystusa doktryny Kościoła, jak również postawa roztropności, 
nieodzowna w przypadku obcowania z kulturą obcą chrześcijaństwu i towarzyszące jej 
starania, mające na celu umocnienie i rozwój wiary.

Słowa kluczowe: patrologia, Konstytucje apostolskie, ideał chrześcijanina, świętość

Ideal cHRISTIaN 
IN THe lIgHT of THe APOSTLeS CONSTITUTION

Summary

Both the apostles, and many generations of preachers of the Gospel, in order to 
facilitate the implementation of the Christ calls Christians to perfection, a constructed 
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image of the perfect disciple of Christ, modified depending on the trends of theological, 
philosophical concepts and the culture and customs environment. A valuable source of 
information about the Christian ideal, the shape of which was influenced by multicultura-
lism and religious diversity, are formed in the late fourth century – Apostolic Constitutions. 
Presented in them the image of the perfect Christian, resulting from concern of the author 
of a work of Christian identity, is, as shown by an analysis of the exhortation and precepts 
contained in the Constitutions, the call to follow the path of faithfulness to Christ’s com-
mandment to love God and neighbour, the implementation of which would be manifested 
primarily in piety , the attitude of repentance and a willingness to martyrdom. So essential 
complement to the filled Christ’s injunction love, seen by the Constitution in fostering 
devotion and willingness to constantly forgiveness, love of enemies, supporting the needy, 
obedience to secular authority and spiritual. Understood in this way, love of neighbour also 
was associated with cultivating conjugal love and parental what was to be an expression of 
marital fidelity, openness to life, respect, mutual love, devotion and support, and in relation 
to parental love – concern about the future offspring. The Christian ideal has also written 
acceptance by the student of Christ Church doctrine, as well as the attitude of prudence, 
essential for associating with a foreign culture, Christianity and the accompanying efforts 
aimed at strengthening and development of the faith.

Keywords: Patristic, Apostolic Constitutions, the ideal of Christian, holiness

Translated by Mirosława Landowska
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jezUS cHRySTUS – ceNTRUm cHRześcIjańSKIej WIaRy 
W śWIeTle eNcyKlIKI LUMeN fIDeI 

marek pyc1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp

Już w pierwszym roku swojego papieskiego posługiwania papież Franciszek 
wydaje encyklikę Lumen fidei. Wykorzystując przeżywany w Kościele rok wiary, 
jak też bazując na owocach synodu poświęconego wierze, koncentruje się w niej 
na tematyce wiary. Podkreśla przy tym wkład w jej powstanie swojego poprzed-
nika na stolicy apostolskiej, papieża Benedykta XVI: „Te refleksje na temat wiary 
– zgodnie z tym wszystkim, co Magisterium Kościoła powiedziało o tej cnocie 
teologalnej – pragnę dołączyć do tego, co Benedykt XVI napisał w encyklikach 
o miłości i nadziei. Prawie skończył on pracę nad pierwszym szkicem encykliki 
o wierze. Jestem mu za to głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego brater-
stwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń” (LF 7). 
Stąd też w encyklice Lumen fidei należy widzieć kontynuację myśli Benedyk- 
ta XVI, mającej decydujący wpływ na strukturę i akcenty położone w dokumen-
cie papieża Franciszka.

Chrześcijańska wiara koncentruje się wokół prawdy o jednym Bogu, któ-
rego Jezus Chrystus objawia nam jako Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego. Ten trynitarny Bóg jest miłością (1 J 4,8), wzajemnym oddaniem się sobie 
trzech osób, żyjących odwiecznie w dialogu miłości. W samym centrum chrześ-
cijańskiej wiary stoi Jezus Chrystus. Na obliczu Jezusa z Nazaretu odkrywamy 

1 Ks. prof. zw. dr hab. Marek Pyc, kierownik zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału 
Teologicznego UAM w Poznaniu; adres: Wydział Teologiczny UAM, 61–111 Poznań, ul. Wieżowa 
2/4; e-mail: domma@gniezno.opoka.org.pl.

DOI: 10.18276/cto.2015.1-11
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bliskość Boga, w którego wierzymy. Wiara, skoncentrowana na osobie Jezusa 
Chrystusa, jest spotkaniem z Nim, a za Jego pośrednictwem z osobowym trynitar-
nym Bogiem. Wyznajemy, że jest On Panem, którego Bóg wskrzesił z martwych 
(Rz 10,9). W Nim zbiegają się wszystkie wątki Starego Testamentu. On staje się 
ostatecznym „tak” dla wszystkich obietnic, fundamentem naszego ostatecznego 
„amen”, powiedzianego Bogu (2 Kor 1,20) (LF 15). W Jezusie Chrystusie i Jego 
zbawczej misji leży samo sedno naszej wiary. 

Niniejsza refleksja koncentruje się na chrystologicznym wymiarze chrześ-
cijańskiej wiary. Papież wyraża naszą relację z Jezusem Chrystusem, posługując 
się na różne sposoby określeniem wierzyć. Podejmując próbę systematycznego 
ujęcia omawianego zagadnienia, można określić tę relację jako wiarę w Jezusa 
Chrystusa (p. 1), wiarę Jezusowi Chrystusowi (p. 2) oraz wiarę w Jezusie Chrys-
tusie (p. 3).

1. Wiara w jezusa chrystusa

W refleksji nad wiarą encyklika Lumen fidei koncentruje się najpierw na jej 
treściowej zawartości. Przedmiotem wiary jest Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, 
żyjący w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, oraz Jego nauczanie. Wiara ozna-
cza afirmację objawionych przez Niego prawd2. Mamy tu do czynienia z inte-
lektualnym i doktrynalnym charakterem aktu wiary. W istocie chodzi o wiarę 
w Jezusa Chrystusa, którą najogólniej można wyrazić przy użyciu zwrotu „wie-
rzyć, że”. Tak rozumiana wiara oznacza uznanie za prawdę wszystkiego, co mówi 
Jezus (LF 18), a więc tego, co On sam objawia o sobie i co potwierdza całe Jego 
życie, a co do wierzenia podaje nam Kościół. On objawia się przed nami jako 
wiekuiste Słowo, jedyny, odwieczny Syn Ojca. Wierzymy w Niego jako jednego 
Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony 
przed wszystkimi wiekami. Wierzymy, że jest On Bogiem z Boga, Światłością ze 
Światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. On jest zrodzony, a nie 
stworzony, współistotny Ojcu3.

Wiara w Jezusa Chrystusa koncentruje się najpierw wokół prawdy o wciele-
niu jako zbawczej tajemnicy. Wierzymy, że dla nas, ludzi, i dla naszego zbawie-
nia zstąpił On z nieba (J 3,13; 6,33), a za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 

2 Por. E. Kopeć, Teologia fundamentalna, Lublin 1976, s. 10.
3 Nicejsko-konstantynopolski symbol wiary (381), DS, 150. 
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z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. On wyszedł od Boga (J 13,3), przycho-
dząc do nas na ziemię (1 J 4,2). Tej kluczowej prawdzie wiary daje wyraz św. Jan 
już na początku swojej Ewangelii, pisząc: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” (J 1,14). On jest Słowem, które stało się ciałem i którego chwałę 
oglądaliśmy (J 1,14) (LF 30). W innym miejscu św. Jan zaznacza: „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). W Liście do Hebrajczyków 
czytamy: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”  
(Hbr 1,1). W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie 
miłości osiągnęły swoje apogeum. Sam Bóg wszedł w te dzieje jako człowiek  
(RH 1). Święty Paweł napisze w Liście do Galatów: „Gdy nadeszła pełnia czasu, 
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby 
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane syno-
stwo” (Ga 4,4–5). On jest odwiecznym Synem Bożym, poczętym jako człowiek 
w łonie Maryi Dziewicy. Taka jest ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym  
(Mk 1,1).

Syn Boży przyjmuje ludzką naturę dla naszego zbawienia. Ten najdoskonal-
szy z możliwych sposobów zjednoczenia Boga i człowieka, który jest podstawo-
wym dogmatem chrześcijańskiej wiary, zostaje nam przypomniany przez papieża 
Franciszka. Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie wcielenia oznacza, że 
Syn Boży, pozostając prawdziwie Bogiem, staje się człowiekiem (KKK 464). 
Przedziwną tajemnicę Boga-Człowieka, a więc jedności bóstwa i człowieczeń-
stwa w Jezusie Chrystusie, określa bliżej Sobór Chalcedoński:

Jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i do-
skonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony 
z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam 
co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny prócz grzechu, przed wie-
kami zrodzony z Ojca co do bóstwa, w ostatnich czasach dla nas i dla naszego 
zbawienia narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Jednego 
i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch 
naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielenia i bez rozłączenia. Nigdy 
nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zachowane zostały cechy 
właściwe obu natur, tworzących jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić 
Go na dwie osoby ani ich w Nim rozróżniać, ponieważ jest jeden i ten sam Syn, 
Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus4.

4 Definicja wiary Soboru Chalcedońskiego (451), DS, 301–302.
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Dokument papieża Franciszka jest swoistym echem myśli przewodniej 
z encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis: „Albowiem On, Syn Boży, przez 
wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami 
pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, 
urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do 
nas podobny, oprócz grzechu”. Wierzymy, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, jest 
zarazem człowiekiem doskonałym, który przywraca synom Adama podobieństwo 
Boże, zniekształcone na skutek pierwszego grzechu. On jest Odkupicielem czło-
wieka (RH 8).

Papież Franciszek podkreśla, że człowiek dostępuje zbawienia dzięki uzna-
niu w duchu wiary i przyjęciu odkupieńczego dzieła wcielonego Syna Bożego. 
Wiara w Jezusa Chrystusa, a więc „wierzyć, że”, oznacza, że ogarniamy wiarą 
całe Jego życie. Zbawczą misję Jezusa inauguruje chrzest w Jordanie. Na znak 
solidarności z grzesznikami przyjmuje On od Jana chrzest nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów (Łk 3,3). On jest „Barankiem Bożym, który gładzi grzech 
świata” (J 1,29). Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Niego, a głos z nieba 
potwierdza Jego boską tożsamość: „Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3,17;  
Mk 1,11; Łk 3,22). On jest umiłowanym Synem Ojca. Chrzest w Jordanie uroczy-
ście wprowadza Go w mesjańską działalność. Napełniony Duchem Świętym, jako 
Baranek Boży, rozpoczyna realizację zbawczej ziemskiej misji, dopełnionej męką 
i śmiercią na krzyżu (KKK 535). Jezus Chrystus jest nowym Adamem, Sługą 
Bożym, całkowicie posłusznym woli Bożej. Kuszony przez diabła, przezwycięża 
szatańskie pokusy. Właśnie to zwycięstwo poprzedza paschalne zwycięstwo na 
krzyżu (KKK 539).

Papież zwraca uwagę na istotny element chrześcijańskiej wiary, jakim jest 
przyjęcie Chrystusowego orędzia. Wierzymy w ewangelię, jaką Jezus głosi w cza-
sie swej ziemskiej misji, wzywając do nawrócenia: „Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14–15). 
W Jezusie Bóg nie kieruje do nas dodatkowego słowa, pośród tylu innych, ale 
swoje odwieczne Słowo (Hbr 1,1–2) (LF 15). W centrum Jego ewangelicznego 
nauczania pojawia się streszczający całe Jego orędzie temat królestwa Bożego 
(KKK 541). Gromadząc wokół siebie apostołów, zakłada fundamenty tego kró-
lestwa, które rozwija się jak ziarnko gorczycy, dążąc do pełnego rozkwitu. Wie-
rzymy, że królestwo to jest rzeczywistością obecną i przyszłą zarazem, zarówno 
aktualnym, jak i przyszłym panowaniem Boga. Jezus Chrystus daje naczelne przy-
kazanie tego królestwa, jakim jest wzajemna miłość na podobieństwo Jego miło-
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ści (J 13,34). Uczy nas drogi błogosławieństw ewangelicznych, w myśl których 
mamy być ubodzy w duchu i cisi, mamy znosić cierpliwie dolegliwości, być miło-
siernymi, czystego serca, czyniącymi pokój, a nawet znosić prześladowanie dla 
sprawiedliwości5. Wierzymy też, że Jezus Chrystus dokonywał licznych czynów, 
cudów i znaków (Dz 2,22), towarzyszących misji głoszenia królestwa Bożego. 
Potwierdzają one, że jest On posłanym przez Ojca, zapowiedzianym Mesjaszem 
(KKK 547). Umacniają wiarę w Tego, który pełni dzieła swojego Ojca, i świad-
czą, że jest Synem Bożym (KKK 548). Dokonywane cuda mają ścisły związek ze 
słowem Bożym: są efektem słowa i same stają się słowem wyrażonym w czynach. 
Słowa i cudowne znaki wzajemnie się objaśniają, dopełniają i uzasadniają: słowa 
ujawniają sens cudownych znaków, podczas gdy znaki nadają słowom konkretną, 
egzystencjalną, zbawczą wartość.

W sposób szczególny papież Franciszek ogarnia wiarą Misterium Paschalne, 
stanowiące samo centrum zbawczej misji Jezusa Chrystusa (LF 15–17). Poprze-
dza je przemienienie na górze, gdzie Zbawiciel odsłania przed uczniami swą 
boską chwałę (KKK 555). Przemienienie wyjaśnia sens zapowiedzianej przez 
Niego męki. We wzmiance o Jego odejściu, które ma się dopełnić w Jeruzalem 
(9,31), nie chodzi o samą śmierć, lecz także o Jego zmartwychwstanie i wniebo-
wstąpienie, czyli odejście z ziemskiego świata i wstąpienie do chwały niebieskiej. 
Przełamany chleb, rozdawany uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy do spoży-
cia jako Ciało, które ma być wydane, i wino, podawane jako Krew, która ma 
zostać przelana, odnosi On do swej bliskiej śmierci. Tym samym ustanawia On 
Nowe Przymierze, wyrastające z ofiary Jego życia, złożonej Ojcu w imieniu całej 
ludzkości.

Wierzymy, że Jezus Chrystus, ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piła-
tem, zostaje umęczony i pogrzebany. Przyjmując na siebie grzech świata, umiera 
przybity za nas do krzyża, przynosząc nam zbawienie przez krew odkupienia. 
Jego śmierć jest ofiarą paschalną, złożoną przez Baranka, który gładzi grzech 
świata (J 1,29), a zarazem ofiarą Nowego Przymierza, owocującą odkupieniem 
i przywracającą nam komunię z Bogiem. Na krzyżu przelana zostaje Krew Przy-
mierza na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28). To Nowe Przymierze opiera się na 
ofierze, złożonej przez Chrystusa, wieczystego Kapłana, w posłuszeństwie płyną-
cym z miłości (KKK 613). Jak sam powiedział, oddanie życia za przyjaciół jest 
najwyższym dowodem miłości (J 15,13). Ofiarował swoje życie za wszystkich, 

5 Por. Wyznanie wiary Pawła VI.
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również za tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, by przemienić ich serce. Właśnie 
dlatego ewangeliści postrzegają godzinę krzyża jako szczytowy moment spojrze-
nia wiary. Papież Franciszek dostrzega jaśniejący w tej godzinie blask wielkości 
i głębi bożej miłości (LF 16).

Prawdę wiary o śmierci Chrystusa wiąże papież Franciszek z wyznaniem, 
że jest On Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych (Rz 10,9) (LF 15). Oświe-
ceni światłem wiary wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zwyciężając śmierć i dając nam uczestnictwo w życiu Bożym. Jego zmartwych-
wstanie stanowi fundamentalną prawdą naszej wiary. Wskrzeszenie Jezusa z mar-
twych jest zarazem Jego uwielbieniem i wywyższeniem oraz potwierdzeniem 
wszystkiego, co wcześniej czynił i czego nauczał. Jest odpowiedzią Ojca wier-
nego przymierzu, który nie pozostawił Go pod władzą śmierci, ale – przywracając 
Mu życie – obdarzył Go pełnią zbawienia. Z momentem zmartwychwstania Jego 
człowieczeństwo zostaje uwielbione i uczestniczy odtąd w pełni w życiu Bożym. 
Jako uwielbiony Pan wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca, by jako jedyny 
i wieczny Kapłan nowego i wiecznego Przymierza wstawiać się za nami przed 
obliczem Boga (Hbr 9,24) (KKK 662). W męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
objawiła się w pełni Jego miłość (LF 17).

Wierzymy też, że Jezus Chrystus, jako Pan wszechświata i historii, posiada 
wszelką władzę w niebie i na ziem, której nie będzie końca. Będąc Głową Koś-
cioła i mając nad nim pełnię władzy, pozostaje w nim nadal w mocy Ducha Świę-
tego. Paruzja oznaczać będzie zbawcze przyjście wywyższonego Pana na końcu 
czasów, przemianę całej stworzonej rzeczywistości, zmartwychwstanie ciał i sąd 
ostateczny. Do Niego, jako Odkupiciela, należeć będzie pełne prawo osądzenia 
czynów i serc ludzi6. Chrześcijanie wyznają konkretną i potężną miłość naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, który naprawdę działa w historii i decyduje o jej przezna-
czeniu (LF 17).

Całą doktrynalną zawartość chrześcijańskiego orędzia, stanowiącego przed-
miot aktu wiary, sprowadza ostatecznie papież Franciszek do zbawczego misterium 
Jezusa Chrystusa. Stąd też w każdym akcie chrześcijańskiej wiary centralne miej-
sce przysługuje Bogu-Człowiekowi, a wszystko winno zmierzać „ku głębszemu 
poznaniu tajemnicy Boga – to jest Chrystusa” (Kol 2,2), którego istotę ujmuje  
św. Paweł w słynnym tekście z Listu do Rzymian w następujących słowach: 
„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, 

6 Por. tamże.
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że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). Prawda ta 
stanowi samo sedno naszej chrześcijańskiej wiary7.

2. Wierzyć jezusowi chrystusowi

Chrześcijańska wiara nie ogranicza się jednak do przyjęcia doktryny. Nie 
wystarczy jedynie „wierzyć, że”. W biblijnym ujęciu wiara to zawierzenie Bogu, 
co może być wyrażone w określeniu „wierzę Tobie”. Tak rozumiana wiara jest 
powierzeniem siebie Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który dla nas i dla 
naszego zbawienia stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał8.

Takim terminem posługuje się też papież Franciszek w encyklice Lumen 
fidei. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, a więc Jego świadec-
two, i powierzamy Mu samych siebie oraz całe nasze życie, ponieważ jest On 
prawdomówny i staje się dla nas kimś godnym zawierzenia (LF 18).

Chrześcijańska wiara skoncentrowana jest na Chrystusie... On staje się osta-
tecznym „tak” dla wszystkich obietnic, fundamentem naszego ostatecznego 
„amen”, powiedzianego Bogu (2 Kor 1,20). Historia Jezusa jest pełnym obja-
wieniem wiarygodności Boga... Życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej 
interwencji Boga, najwyższy przejaw Jego miłości do nas. W Jezusie Bóg nie 
kieruje do nas dodatkowego słowa, pośród tylu innych, ale swoje odwieczne 
Słowo (Hbr 1,1–2). Bóg nie mógł dać nam większej gwarancji, by nas zapew-
nić o swojej miłości, jak przypomina nam św. Paweł (Rz 8,31–39). Tak więc 
chrześcijańska wiara jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej 
zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu: „Myśmy poznali i uwie-
rzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). W miłości Bożej, objawionej  
w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej 
ostateczne przeznaczenie (LF 15).

Papież rysuje więc przed nami osobową wizję Boga, który jako pierwszy 
wychodzi do człowieka z bezinteresowną inicjatywą miłości. Celem boskiej ini-
cjatywy nie jest ubogacenie ludzkiej wiedzy o nadprzyrodzonej rzeczywistości 
ani też zaspokojenie jego ciekawości. Bóg pragnie człowieka zbawić. W tym per-
sonalistycznym ujęciu wiary podkreślone zostaje, że sam Bóg jest inicjatorem 
spotkania. Istotą aktu wiary jest zatem nie tylko proste przyjęcie za prawdę tego, 
co Bóg objawił w Jezusie Chrystusie, a Kościół podaje do wierzenia, ale żywy 
kontakt z osobą Jezusa Chrystusa. Wiara jest odpowiedzią człowieka na wezwa-

7 Por. R.E. Rogowski, Światłość i tajemnica, Katowice 1986, s. 121–122.
8 Por. tamże, s. 119–120, 122.



222 mareK pyc

nie Boże, jego pełną afirmacją, i ma charakter osobistej decyzji. Nie jest aktem 
wyłącznie i przede wszystkim intelektualnym, lecz angażuje całego człowieka. 
Na boską inicjatywę miłości człowiek wierzący odpowiada całym sobą, całym 
swym życiem, całością swej osoby. Czynnik intelektualny odgrywa w wierze 
istotną rolę, lecz winien być widziany w szerokim osobowym kontekście9. Istota 
wiary polega nie tyle na uznaniu określonej doktryny, ile na dobrowolnym przy-
jęciu największego daru ze strony Boga, który On, jako Ojciec, daje nam z siebie 
w Jezusie Chrystusie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3,16). Na zbawczą, w pełni bezinteresowną inicjatywę Boga człowiek winien 
odpowiedzieć dobrowolnym oddaniem siebie w darze Bogu, ukierunkowując całe 
swoje życie na wspólnotę z Chrystusem. Wspaniałe świadectwo o takiej wierze 
daje św. Paweł: „Wiem, komu zawierzyłem” (2 Tm 1,12)10.

Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa zaczyna się dopiero wtedy, gdy zawie-
rzając Mu samych siebie, znajdujemy w Nim źródło światła i mocy i kiedy spo-
tykamy Go w różnych okolicznościach naszego życia jako kogoś kochającego. 
Wierzymy Mu naprawdę, jeśli całą głębią naszego jestestwa jesteśmy przeko-
nani, że jest On wiarygodny w swej miłości i w pełni zasługuje na to, abyśmy 
zawierzyli Mu całych siebie na podobieństwo Szymona Piotra, wypowiadającego 
słowa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68–69)11. 

Papież wskazuje na szczytowy znak wiarygodności miłości Chrystusa, jakim 
jest Jego śmierć za nas na krzyżu. Właśnie godzina krzyża, z którego najpełniej 
jaśnieje blask chwały, a więc wielkości i głębi Bożej miłości, jest kluczowym 
momentem na drodze wiary. Święty Jan, patrząc w wierze na Jezusa, którego 
przebili (J 19,37), daje świadectwo: „Zaświadczył to ten, który widział, a świa-
dectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli” 
(J 19,35). Kontemplacja śmierci Jezusa na krzyżu umacnia nas w wierze. Jest 
to wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam, zdolną do poświęcenia się aż do 
śmierci dla naszego zbawienia, wiara w Syna Bożego, który umiłował każdego 
z nas i samego siebie wydał za nas (Ga 2,20). „Uwierzyć w tę bezgraniczną miłość 
to w pełni zawierzyć siebie Chrystusowi” (LF 16).

9 Por. E. Kopeć, dz. cyt., s. 10.
10 Por. R.E. Rogowski, dz. cyt., s. 119–120.
11 Por. J. Salij, Ojciec, Stwórca nieba i ziemi, w: tenże (red.), Wierzę, Kielce 2012, s. 12.
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Miłość Jezusa Chrystusa staje się dla papieża w pełni wiarygodna, gdy na 
Jego śmierć patrzymy w świetle zmartwychwstania. Zmartwychwstały Pan jest 
wiarygodnym świadkiem, „Świadkiem Wiernym” (Ap 1,5). On też do tego stop-
nia rozstrzyga o naszej wierze, że św. Paweł napisze w 1 Liście do Koryntian: 
„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15,17). 
„Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdo-
łała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną 
oświecić również cienie śmierci” (LF 17). Właśnie dlatego, że Jezus jest rów-
nym Ojcu w bóstwie Synem Bożym, całkowicie w Nim zakorzenionym, mógł 
odnieść definitywne zwycięstwo nad śmiercią i pozwolić zajaśnieć pełni życia. 
Wierzymy w tę konkretną i potężną miłość Boga, który działa w historii i decy-
duje o jej ostatecznym przeznaczeniu (LF 17). Ostatecznie można wierzyć tylko 
w tę niedoścignioną, prawdziwą, absolutną miłość: „Myśmy poznali i uwierzyli 
miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). Stąd też św. Paweł może powiedzieć: 
„Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary  
w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). 
Wiara oznacza tu naszą odpowiedź na bezinteresownie ofiarowaną nam niepojętą 
i przerastającą nas miłość. Uwierzyć w tę miłość to powierzyć Chrystusowi bez-
granicznie samego siebie i przylgnąć do Niego12.

W Jezusie Chrystusie papież kontempluje Boga jako miłosiernego Ojca, 
kochającego nas pomimo naszych grzechów. Łaską jest to, że możemy Mu zawie-
rzyć samych siebie we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych sytuacjach 
naszego życia. Nasza wiara konkretyzuje się w okazywanym Bogu posłuszeństwie. 
Wierząc, odnosimy się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, jako kogoś 
nam najbliższego, obecnego w naszym życiu. Powierzając Mu siebie, odnajdu-
jemy ostateczny sens swego życia13. Papież Franciszek przytacza tu klasyczną 
już formułę św. Piotra: fides ex auditu – „wiara rodzi się z tego, co się słyszy”  
(Rz 10,17). Święty Paweł mówi o „posłuszeństwie wiary” (Rz 15,5; 16,26)  
(LF 29). Postawę tę zrealizował w sposób doskonały sam Jezus Chrystus. List do 
Filipian ukazuje nam Zbawiciela w Jego postawie zawierzenia i posłuszeństwa 
Ojcu aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu (Flp 2,8), co List do Hebrajczyków 
komentuje: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na 
jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga (Hbr 12,2). Naśladując Go, wkra-

12 Por. H.U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997, s. 80.
13 Por. J. Salij, dz. cyt., s. 12; A. Zuberbier, Wierzę, Katowice 1979, s. 10.
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czamy na drogę wiary, powierzając Mu samych siebie. Tak rozumiana chrześci-
jańska wiara utożsamia się ostatecznie z miłością14.

3. Wierzyć w jezusie chrystusie

W encyklice Lumen fidei podkreślony zostaje jeszcze jeden, i to decydujący, 
aspekt chrześcijańskiej wiary. Można ją określić jako „wiarę w Jezusie Chrystu-
sie”. W wierze Jezus Chrystus jest nie tylko Tym, w kogo wierzymy, a więc naj-
wyższym objawieniem miłości Bożej, ani też jedynie Tym, komu zawierzamy 
samych siebie, ale także Tym, z kim się jednoczymy, aby móc w pełni wierzyć 
(LF 18). Ten właśnie motyw pozostaje w refleksji papieża na temat wiary szcze-
gólnie cenny.

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1,5). Jest czymś 
oczywistym dla papieża, że światło wiary nie może pochodzić od nas samych, 
lecz od bardziej pierwotnego źródła, a więc ostatecznie jedynie od samego Boga. 
Wiara, która rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, jest niezmierzonym skar-
bem, jaki Bóg daje jako światło na drodze każdego człowieka. Jest ona światłem 
dla naszych ciemności. Światło wiary ma szczególny charakter, ponieważ jest 
zdolne oświetlić całe ludzkie życie. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar 
nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze naszego życia, oświetlające naszą 
teraźniejszość i wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie. Ma stać się ono 
gwiazdą wytyczającą horyzonty naszej drogi w czasach, w których szczególnie 
potrzebujemy światła (LF 4.7). Światło wiary jest darem udzielonym nam dzięki 
działaniu Ducha Świętego, otwierającego serce człowieka, który wierzy, i napeł-
niającego je światłem, umożliwiając głębsze poznanie Jezusa Chrystusa aż do 
przyjacielskiego zbliżenia się do Niego i zjednoczenia z Nim w miłości (J 14,20; 
Rz 5,5; Ef 4,5–6; 1 J 4,13)15.

Odpowiedzią wierzącego człowieka winno być otwarcie się na przycho-
dzący z wysoka dar światła wiary, a więc skierowanie wzroku ku promieniu-
jącemu światłem Jezusowi Chrystusowi. W wierze człowiek winien się z Nim 
zjednoczyć do tego stopnia, że jego oczy zostają dogłębnie przemienione, tak iż 
zaczyna patrzeć Jego oczami i widzieć wszystko z Jego punktu widzenia. Można 

14 Por. R.E. Rogowski, dz. cyt., s. 120, 123–124.
15 Por. tamże, s. 117.
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zatem powiedzieć, że ludzka wiara jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia 
(LF 18). Papież pisze:

Wychodząc od tego uczestnictwa w sposobie patrzenia Jezusa, św. Paweł apostoł 
w swoich pismach daje nam opis życia człowieka w pełni wierzącego. Wierzący, 
przyjmując dar wiary, zostaje przemieniony w nowe stworzenie. Otrzymuje 
nowe istnienie, istnienie synowskie, staje się synem w Synu. „Abba – Ojciec” 
jest najbardziej charakterystycznym słowem doświadczenia Jezusa, które staje 
się centrum doświadczenia chrześcijańskiego (Rz 8,15). Życie w wierze, jako 
życie synowskie, jest uznaniem pierwotnego i radykalnego daru, będącego u pod-
staw egzystencji człowieka. Zbawienie przez wiarę polega na uznaniu prymatu 
Bożego daru, jak to ujmuje św. Paweł: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez 
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (Ef 2,8) (LF 19).

Wiara w Jezusie Chrystusie staje się dla nas możliwa dzięki temu, że stał 
się On człowiekiem, a żyjąc w czasie, patrzył na Ojca także w sposób ludzki. Jest 
ona wiarą w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo, że wszedł w nasze dzieje 
(LF 18). W centrum tej nowej logiki wiary umieszcza papież Franciszek samego 
Chrystusa. W Nim życie otwiera się radykalnie na uprzedzającą nas Miłość, która 
przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami. Syn Boży zstąpił na ziemię 
i został wskrzeszony z martwych. Przez swoje wcielenie i zmartwychwstanie 
przeszedł całą drogę człowieka i mieszka w naszych sercach przez Ducha Świę-
tego. Wierzymy, że Bóg stał się nam bardzo bliski, gdyż Chrystus został nam dany 
jako wielki dar przemieniający nas wewnętrznie. On mieszka w nas i tym samym 
obdarza nas światłem oświecającym początek i koniec naszego życia, a więc całą 
ludzką drogę (LF 20).

Papież zwraca uwagę także na nowość, do której prowadzi nas wiara (LF 21). 
Pójście za Chrystusem i tak głębokie zjednoczenie z Nim w wierze otwiera przed 
ludzkim życiem nową przestrzeń, w którą możemy wejść (LF 18). Gdy wierzący 
człowiek zostaje przemieniony przez ofiarowaną mu Miłość, jego egzystencja 
wykracza poza własne ramy. Stąd też św. Paweł może dać wspaniałe świadectwo: 
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Zarazem wyraża 
swoje najgłębsze apostolskie pragnienie: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę 
w waszych sercach” (Ef 3,17). W wierze „ja” wierzącego poszerza się, by mógł 
zamieszkać w nim ktoś Inny i by mógł on żyć w kimś Innym. Dzięki działaniu 
właściwemu Duchowi Świętemu jego życie poszerza się w Miłości (LF 21). Prze-
mienieni przez tę miłość, otrzymujemy nowe oczy. Doświadczamy, że jest w niej 
zawarta wielka obietnica pełni i kierujemy spojrzenie w przyszłość (LF 4). Zysku-
jąc oczy Jezusa, a tym samym spojrzenie właściwe Jezusowi, wierzący uczy się 
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patrzeć na siebie samego i otaczającą go rzeczywistość w świetle wyznawanej 
wiary.

Chrześcijanin może mieć oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską goto-
wość, ponieważ dany mu jest udział w Miłości, którą jest Duch. Właśnie w tej 
Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie właściwe Jezusowi. Bez 
tego upodobnienia w Miłości, bez obecności Ducha, który rozlewa ją w na-
szych sercach (Rz 5,5), jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa jako Pana  
(1 Kor 12,3) (LF 21).

Wierzymy w Jezusie Chrystusie, a więc dogłębnie z Nim zjednoczeni, pisze 
papież, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego 
w miłości oraz idąc za Nim na drodze naszego życia (J 2,11; 6,47; 12,44) (LF 18). 
Uznajemy w wierze, która jest darem Boga, że została nam ofiarowana wielka 
Miłość i skierowane do nas dobre Słowo. Kiedy przyjmujemy to Słowo, którym 
jest Jezus Chrystus, Słowo wcielone, Duch Święty przemienia nas, oświeca przed 
nami drogę na przyszłość i sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei, byśmy prze-
mierzali drogę naszego życia z radością. Tu możemy dostrzec, jak wiara, nadzieja 
i miłość w godnym podziwu połączeniu kierują życie chrześcijańskie do pełnej 
komunii z Bogiem (LF 7).

Dla papieża Franciszka istotne jest to, że światło wiary w Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, nie pozwala nam oddalić się od rzeczy-
wistości, lecz pojąć jej najgłębsze znaczenie, a więc odkryć, jak bardzo Bóg kocha 
ten świat i wciąż kieruje go ku sobie, mobilizując chrześcijanina do pełniejszego 
zaangażowania się w swoją wędrówkę na ziemi (LF 18). Wiara w Jezusie Chry-
stusie, dar „nowych oczu” i „nowych uczuć” na Jego podobieństwo, sprawia, że 
człowiek patrzy na dzieje ludzkości i na własne życie w innej, nowej perspekty-
wie, jako na historię zbawienia. Wiara ta owocuje świadomym włączeniem się 
w tę historię, a co za tym idzie, współdziałaniem w jej realizacji16.

Tak rozumiana wiara nie jest jednak jedynie indywidualną postawą. Papież 
widzi chrześcijańskie życie z wiary w Chrystusie także w perspektywie eklezjal-
nej. Jest ono uczestnictwem we wspólnotowym przeżywaniu historii ludzkiej jako 
historii zbawienia urzeczywistnianej w Kościele. Tak rozumianą wiarę przeżywa 
się we wspólnocie, w zgromadzonym przez Chrystusa w Kościele ludzie Bożym17. 
Postać Jezusa Chrystusa staje się zwierciadłem, w którym chrześcijanin w wie-

16 Por. A. Zuberbier, dz. cyt., s. 11.
17 Por. tamże, s. 12.
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rze odkrywa prawdę o sobie. A ponieważ Chrystus jednoczy w sobie wszystkich 
wierzących, tworzących Kościół jako Jego ciało, chrześcijanin oczyma wiary 
odnajduje siebie w tym ciele, w relacji do Chrystusa i braci. Wiara nie jest sprawą 
prywatną, indywidualistycznym pojęciem czy też subiektywną opinią. Wiara 
działa zatem w chrześcijaninie, poczynając od przyjętego daru, od Miłości, która 
przyciąga do Chrystusa i czyni go uczestnikiem drogi Kościoła pielgrzymującego 
do spełnienia. Dla przemienionego w ten sposób człowieka otwiera się nowy spo-
sób widzenia, jako że wiara staje się światłem dla jego oczu. Należy też dodać, 
że chrześcijanie stanowią jedno, nie tracąc swojej indywidualności, podczas gdy 
w służbie innym każdy zyskuje do końca własne życie (LF 22).

* * *

Kończąc, warto zauważyć, że właśnie w Jezusie Chrystusie i Jego zbawczej 
misji leży samo sedno naszej wiary. To właśnie w Nim – jak napisał papież Bene-
dykt XVI w inaugurującym rok wiary liście apostolskim Porta fidei – znajduje 
pełny sens wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca, radość miłości, odpowiedź 
na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu zniewagi i zwycięstwo 
życia nad nicością śmierci – wszystko znajduje swój pełny sens w tajemnicy Jego 
wcielenia, Jego stania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją 
przemienić mocą Jego zmartwychwstania (PF 13).

 jezUS cHRySTUS – ceNTRUm cHRześcIjańSKIej WIaRy 
W śWIeTle eNcyKlIKI LUMeN fIDeI

Streszczenie

Papież w encyklice Lumen fidei wyraża naszą relację z Jezusem Chrystusem, posłu-
gując się na różne sposoby terminem wierzyć, i określa ją jako: wiarę w Jezusa Chrystusa, 
wiarę Jezusowi Chrystusowi oraz wiarę w Jezusie Chrystusie.

Z analizy tekstu wyraźnie wynika, że według papieża wiara w Jezusa Chrystusa 
koncentruje się najpierw wokół prawdy o Wcieleniu jako zbawczej tajemnicy, a w sposób 
szczególny ogarnia Misterium Paschalne, stanowiące samo centrum zbawczej misji Jezusa 
Chrystusa. Nadto papież odkreśla, że wiara domaga się przyjęcia Chrystusowego orędzia, 
ponieważ dopiero wówczas prawdziwie wierzymy Jezusowi, kiedy przyjmujemy Jego 
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słowo, a więc Jego świadectwo, i powierzamy Mu samych siebie oraz całe nasze życie. 
Co więcej – jak zaznacza papież – w wierze Jezus Chrystus jest nie tylko Tym, w kogo 
wierzymy i komu zawierzamy samych siebie, ale także Tym, z kim się jednoczymy, aby 
móc w pełni wierzyć.

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, wiara, encyklika Lumen fidei, zbawienie, orędzie

jeSUS cHRIST – THe ceNTeR of THe cHRISTIaN faITH,  
IN THe lIgHT of THe eNcyclIcal LUMeN fIDeI

Summary

The Pope in his encyclical Lumen Fidei expresses our relationship with Jesus Christ, 
using the term in different ways to believe and define it as: faith in Jesus Christ, faith to 
Jesus Christ and faith into Jesus Christ.

The analysis of the text is clear that by the Pope faith in Jesus Christ focuses first on 
the truth about Incarnation as a salvific mystery and, in particular embraces the Paschal 
Mystery, which is the very heart of the saving mission of Jesus Christ. Moreover, the Pope 
draws a line that faith calls for the adoption of Christ’s message, because only then we truly 
believe in Jesus, when receive his word, and so his testimony, and we entrust ourselves to 
Him and our lives. What’s more – as the Pope points out – in the faith of Jesus Christ is 
not only the one in whom we believe and entrust ourselves, but also the one with whom to 
unite in order to be able to fully believe.

Keywords: Jesus Christ, faith, the encyclical Lumen Fidei, salvation, message

Translated by Mirosława Landowska
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SamoTNość lUdzI STaRSzycH 
W NaUczaNIU jaNa paWŁa II 

Tadeusz dyk1 
Pomorski Uniwersytet Medyczny

w Szczecinie

Wstęp

Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II jest fenomenologiczną 
interpretacją ludzkiego doświadczenia samotności w tym okresie życia. Uważał 
on, że samoświadomość i samostanowienie człowieka oraz jego rozwój jako 
„obrazu Boga” musi dokonać się poprzez ontyczną odrębność, a co za tym idzie 
– samotność2. Sam jako Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, nie uciekał przed 
samotnością, ale świadomie wykorzystał ją jako drogę życia. W swoim powoła-
niu długie godziny spędzał samotnie na modlitwie do Boga, aby niewspółmier-
nie do fizycznej kondycji móc oddawać się ludziom. Osierocenie, wojna, droga 
kapłańskiego powołania, opuszczenie kraju i bliskich na rzecz ofiarnej służby 
Kościołowi, ciężkie fizyczne cierpienie były drogą uświadomionej samotności 
przemienianej w miłość, która w momencie nieosamotniającej samotności śmierci 
wydała owoce w skali ogólnoświatowej3. Istotne treści dotyczące samotności ludzi 

1 Ks. Tadeusz Dyk, pracownik naukowy i dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Zakładzie Nauk Humanistycznych w Medycynie w Szczecinie; wykładowca socjologii 
medycyny na Wydziale Lekarskim, a w US etyki i logiki na Wydziale Teologicznym; adres: Zachod-
niopomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, 
71–210 Szczecin, ul. Żołnierska 48; e-mail: mailto:sppsl@ams.edu.pl.

2 M. Wałejko, Jana Pawła II rekonstrukcja pierwotnego doświadczenia człowieczego samot-
ności i jedności osobowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, z. 2, s. 27–42. O różnych aspektach 
samotności zob. M. Sztaba, Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowego zagadnienia samot-
ności człowieka, „Rozprawy Społeczne” 7 (2013), 1, s. 52–68.

3 M. Wałejko, Samotność a osamotnienie – osobowe stany egzystencjalne człowieka. Analiza 
etyczno-metafizyczna, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, z. 2, s. 64.
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starszych zostały opisane przez niego w licznych oficjalnych dokumentach, prze-
mówieniach do wiernych i spotkaniach z nimi zarówno w parafiach rzymskich, 
jak i w czasie swoich podróży apostolskich. Celem artykułu jest przeanalizowanie 
różnych form samotności ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II.

Zagadnienie zostanie omówione według następujących punktów: analiza tre-
ści pisma do przedstawicieli ONZ z okazji Roku Seniora, krytyka propagowanych 
stereotypów i przyczyn alienacji ludzi starszych w rodzinach, próby rozwiązania 
problemu pomocy ludziom starszym oraz wnioski.

1. analiza treści przesłania z okazji Roku Seniora 
ogłoszonego przez oNz w 1999 roku

Z okazji Roku Seniora została przygotowana przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych konferencja poświęcona problematyce starości i roli ludzi  
w podeszłym wieku w społeczeństwie. Do uczestników obrad Jan Paweł II skie-
rował swoje przesłanie, w którym napisał, że na ludzi starszych należy patrzeć 
przez pryzmat ich godności, która nie znika w miarę upływu lat i pogorszenia się 
ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak tego pozytywnego nastawie-
nia może sprzyjać marginalizacji ludzi starszych i skazywać ich na samotność, 
porównywalną z prawdziwą śmiercią społeczną4. Włączając się w Rok Seniora 
i przekazane przesłanie Jana Pawła II, Papieska Rada ds. Świeckich opracowała 
dokument poświęcony problematyce starości i roli ludzi starszych w społeczeń-
stwie: Godność człowieka starszego i jego misja w Kościele i świecie5. W doku-
mencie tym wskazano na różne aspekty problemu starości istotne w nauczaniu 
papieża i Kościoła. Po pierwsze, Kościół zawsze będzie bronił godności czło-
wieka bez względu na jego wiek. Po drugie, zawsze swoim nauczaniem pragnie 
się przyczynić do sprostowania powszechnie dziś negatywnego obrazu starości 
oraz do złagodzenia lęków związanych ze wzrostem ludzi starszych w społe-
czeństwie. Po trzecie, pragnie przypomnieć prawdę, że człowiek stary posiada 
określone „charyzmaty” – może przyczyniać się do równowagi w rodzinie i spo-
łeczeństwie. Dzięki doświadczeniu i pamięci ciągłości tradycji i kultury może 
pomóc młodemu pokoleniu w ukształtowaniu własnej tożsamości. Jan Paweł II 

4 Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List do uczestników II Światowego 
Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, OsRomPol 6 (2002), s. 5.

5 Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność człowieka starszego i jego miejsce w Kościele 
i świecie, Watykan 1999.
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przypomniał, że ludzie starsi to wielkie bogactwo społeczeństwa oraz skarbiec 
rad i doświadczeń dla młodego pokolenia. Przestrzegał także przed wyrzuceniem 
osób w podeszłym wieku poza ramy społeczeństwa6.

2. propagowane stereotypy

Papież, sam będąc człowiekiem starym i schorowanym, często słyszał pyta-
nie, czy nadal powinien pełnić swoją funkcję. Odpowiadał, że jeśli ktoś zadaje 
takie pytania, nie rozumie Jego posłannictwa i słów Jezusa Chrystusa: „Pójdź za 
mną”. Wyjaśnił, że: „W służbie Ewangelii wiek nie ma znaczenia”. To osobiste 
doświadczenie papieża znalazło wyraz w solidarności z ludźmi starszymi, często 
zepchniętymi na margines życia i skazanymi na samotność7.

Papież Jan Paweł II, pisząc o samotności ludzi starszych, wskazywał m.in. 
na pewną niekonsekwencję w życiu politycznym: z jednej strony akcentuje się 
godność osoby ludzkiej i prawa człowieka, a z drugiej – okazuje się, iż owe 
prawa nie dotyczą wszystkich i tracą swoją uniwersalność, gdy odnoszą się do 
życia osób starszych, potrzebujących pomocy8. Powszechnie głoszone są poglądy 
– podkreślał – że starość to rzeczywistość niechciana, to „zło konieczne”, które 
czyni człowieka nieproduktywnym i nieprzydatnym, a ludzie starzy są trakto-
wani jako „balast społeczny”. W konsekwencji doświadczają odrzucenia bądź są 
spychani na margines i samotność. Dlatego „trzeba sobie uświadomić – nauczał 
papież – że cechą cywilizacji prawdziwej, ludzkiej jest szacunek do ludzi star-
szych, dzięki którym mogą oni czuć się – mimo słabnących sił – żywą częścią 
społeczeństwa”9.

Papież ukazywał, że do samotności ludzi starszych przyczyniają się rozpo-
wszechniane stereotypy, wedle których o wartości człowieka stanowi młodość, 
wydajność, fizyczna sprawność i pełnia zdrowia. Natomiast ludzie w podeszłym 
wieku, z ograniczonymi siłami fizycznymi, wymagający pomocy ze strony dru-
gich, stają się swego rodzaju przeszkodą. Na takim tle społecznym starość uka-
zywana jest jako czas pozbawiony wartości. Ludzie starzy czują się niepotrzebni 
i widzą bezsens swojego życia. Zamykają się w sobie i w samotności podejmują 
trud radzenia sobie z problemami wieku, jakimi są: ciężar cierpienia związany  

6 T. Ślipko, Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1970), z. 367, s. 191.
7 Jan Paweł II, List do ludzi w podeszłym wieku, OsRomPol 1979, s. 13.
8 Tenże, Encyklika Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (1995), 18.
9 Tenże, List do ludzi w podeszłym wieku, 11.
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z chorobą, ubytek sił, upokorzenie z powodu zależności od innych, poczucie bycia 
ciężarem dla najbliższych, nadchodząca śmierć, niezrozumienie ze strony innych, 
konflikt pokoleń oraz niepewność ekonomiczna10.

3. postępująca alienacja, doświadczana szczególnie 
w relacjach rodzinnych

Kolejnym źródłem samotności ludzi starszych, na które zwraca uwagę papież, 
jest kryzys rodziny, polegający m.in. na tym, że osoby starsze traktowane są jako 
swego rodzaju zawada. Papież naucza, że spychanie ludzi starszych na margi-
nes życia rodzinnego jest niedopuszczalne chociażby ze względu na wdzięcz-
ność, jaka należy się im za trudy całego życia. Jan Paweł II w przemówieniu do 
uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia na ten temat wypowiedział następujące słowa: „Na osoby naj-
starsze powinniśmy patrzeć z szacunkiem. To im przecież rodziny zawdzięczają 
własną egzystencję, wychowanie, utrzymanie, a to wszystko często dokonywane 
było za cenę ciężkiej pracy i wiele cierpień. Osoby te nie mogą być traktowane, 
jak gdyby teraz uważało się je za niepotrzebne. Nawet jeśli czasem brak im sił 
do wykonania najprostszych czynności, mają jednak one doświadczenie życiowe  
i mądrość, których tak często brak młodym”11. 

Papież krytycznie, bez aprobaty, odnosi się do działań niektórych mediów 
propagujących „kulturę śmierci”, która rodzi wśród ludzi starszych i chorych 
poczucie odrzucenia12. Nazywa takie zachowania mediów marginalizacją spo-
łeczną i kulturową ludzi starszych i chorych13. Papież podkreślił, że wiąże się 
z tym zanik solidarności społeczeństwa, a nawet „ekspansja kultury antysoli-
darystycznej”14. O tym zjawisku Jan Paweł II pisał: „Niepokojącą oznaką tego 
jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. 

10 Tenże, Adhortacja apostolska Familiaris consortio – o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
w świecie współczesnym (1984), 77.

11 Tenże, Skierujmy nasze myśli ku najstarszym. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pań-
ski” z 31 XII 1978 r., w: Nauczanie papieskie, t. 1, Poznań–Warszawa 1987, s. 210–211; tenże,  
O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku. Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej 
przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan, 31 X 1998; tenże, Ludzie starsi 
stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 3 (2005), s. 5–6.

12 Tenże, Encyklika Evangelium Vitae, 17.
13 Tenże, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 41.
14 Tenże, Encyklika Evangelium Vitae, 12; tenże, Trzeba budować solidarność między po-

koleniami. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych  
z 20 IV 2004 r., OsRomPol 7–8 (2004), s. 16–17.
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[…]. W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniejszym indywidualizmem 
dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej. Ten zanik 
poczucia solidarności powoduje, że ludzie czują się bardziej osamotnieni, pozo-
stawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia”15. Często choroba, 
opuszczenie przez najbliższych i świadomość nadchodzącej śmierci wywołują 
u ludzi starszych strach przed przyszłością i chęć zakończenia swojego życia. 
Dlatego Jan Paweł II proponuje inne spojrzenie na starość. Pragnie ukazać starość 
jako ukoronowanie całego życia16. Nauczał, że odpowiednio urządzona starość 
może być satysfakcjonującym okresem, radosnym podsumowaniem osiągnięć  
i bezpiecznym etapem życia17.

4. próby zaradcze w przezwyciężaniu samotności

Jan Paweł II proponuje drogi wyjścia z tej złej sytuacji; pragnie, aby ludzie 
starzy mogli pozbyć się poczucia samotności i służyć innym ludziom. Naucza, że 
człowiek stary nie powinien być tylko „przedmiotem” troski, opieki i służby. On 
sam może i powinien wnieść cenny wkład w ewangelię życia. Może i powinien 
wykorzystać bogate doświadczenie, jakie zdobył, i przekazywać mądrość oraz 
świadczyć o nadziei i miłości18. Zdaniem papieża Bóg powołuje człowieka do 
starości, aby człowiek jako istota wolna mógł świadomie odpowiedzieć na Boże 
powołanie i okazać się wiernym obdarowanej łaski: „życie ludzkie […] ma sens, 
ma bogaty sens, że jest ono zawsze w każdym z was i wszędzie świadomą i wolną 
odpowiedzią na wezwanie Boże. W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie jest 
powołaniem. Każde. Że jest określonym powołaniem”19. W nauczaniu papieża 
daje się wyodrębnić następujące obszary życia, w których mogą realizować się 
ludzie starzy i przezwyciężać swoją samotność.

Pierwszym obszarem jest własna rodzina. Ludzie starzy w swoich rodzinach 
mogą pomagać w wychowaniu religijnym wnuków20. Dziadkowie mogą uczyć 

15 Tenże, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (2003), 8.
16 Tenże, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku..., w: O życiu. Aborcja – eutanazja – wojna, 

Kraków 2005, s. 264–265.
17 P. Kieniewicz, Starość – czas trudny i owocny, „Pastores” 2 (2005), s. 120.
18 Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku, s. 264.
19 Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 115.
20 Tenże, List do ludzi w podeszłym wieku, 13.



234 tadeusz dyK

dzieci w rodzinach słów pacierza, zachęcać do modlitwy, czy też uczestniczyć 
wraz z nimi we Mszy św., stając się misjonarzami we własnych rodzinach21.

Następną płaszczyzną aktywności ludzi starszych może stać się modlitwa, 
którą mogą oni ofiarować w różnych intencjach22. Papież pisze do ludzi starszych 
następujące słowa: „Kościół nadal was potrzebuje, wysoko ceni sobie przysługi, 
jakie nadal jesteście gotowi mu oddawać w różnych dziedzinach apostolatu, 
liczy na wasz wkład wytrwałej modlitwy, oczekuje waszych wyważonych rad 
i wzbogaca się dzięki ewangelicznemu świadectwu, jakie składacie każdego 
dnia”23. Apostolstwo modlitwy może być realizowane w żywym różańcu, poprzez 
uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, w godzinkach, w procesjach,  
w służbie przy ołtarzu w roli ministrantów, stałych diakonów, lektorów, szafa-
rzy Eucharystii, komentatorów czy animatorów różnych nabożeństw. Obecność 
ludzi starszych może wyrażać się w czynnej trosce o kult w miejscach świętych 
– kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Przełamywanie samotności może doko-
nywać się poprzez organizowanie prac porządkowych i dbałość o czystość w tych 
miejscach. Proponowana aktywność ludzi starszych we wspólnotach Kościoła 
może stać się niezastąpioną pomocą w duszpasterstwie parafialnym, a także wzo-
rem do naśladowania dla ludzi młodych24.

Ludzie starzy mogą przezwyciężać swoją samotność jako wolontariusze na 
rzecz innych starszych w niesieniu pomocy. Wychodzenie ludzi starszych z po-
mocą charytatywną ma szansę dać im poczucie solidarności z bardziej potrzebu-
jącymi: „winno w sposób szczególny pobudzać do miłości bliźniego, do posług 
samarytańskich. Taka miłość i takie posługi – w każdej możliwej formie – stanowią 
podstawowe dobro moralne, które niejako «towarzyszy» cierpieniu”25. Wyjście 
do innych pozwoli im nawiązać nowe kontakty, nawet z innymi starszymi, samot-

21 Tenże, Nikt nie jest samotny w swej słabości. Przemówienie z 20 VIII 1991 r.,  
w: J. Poniewierski (red.), Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów, Kraków 
1997, s. 174–177.

22 Tenże, List do ludzi w podeszłym wieku, 13.
23 Tenże, Dar długiego życia. Homilia wygłoszona podczas mszy świętej na placu św. Piotra 

podczas jubileuszu ludzi starszych 17 XI 2000, OsRomPol 11–12 (2000), s. 14.
24 Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele  

i w świecie, w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, Kraków 2000, s. 56.
25 Jan Paweł II, Sens cierpienia w świetle Męki Chrystusa. Audiencja generalna z 9 XI 1998, 

OsRomPol 12 (1988), s. 7.
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nymi, co może zaowocować przełamaniem nie tylko ich własnej samotności, ale 
i przezwyciężeniem „pokusy zamknięcia się i zniechęcenia” dla obu stron26.

W przezwyciężaniu samotności przez ludzi w podeszłym wieku pomaga 
zaangażowanie się w różne stowarzyszenia i ruchy religijne. Ruchy i stowarzy-
szenia religijne stają się niezastąpioną formą aktywizacji ludzi starszych w dziele 
apostolstwa, a zarazem źródłem ich duchowego rozwoju27. Ludzie starsi, ze swą 
mądrością i doświadczeniem życiowym, stanowią – zdaniem papieża – nieprze-
braną kopalnię informacji i mądrości, która „jest tchnieniem mocy Bożej, odbla-
skiem wiecznej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego 
dobroci”28. Zdobyta mądrość przez lata życia może owocować w różnych ruchach 
i organizacjach na rzecz innych.

Następna propozycja dotyczyła włączenia seniorów do aktywnego życia 
społecznego. Papież postuluje, aby zaprosić ludzi starszych do współpracy 
i uczynić ich współodpowiedzialnymi w realizacji wspólnych projektów w fazie 
planowania, jak i dialogu i wykonania, wykorzystując ich doświadczenie, wiedzę 
i mądrość.

Kolejna propozycja związana jest z tworzeniem programów wychowaw-
czych, mających na celu przygotowanie społeczeństwa do starości przez całe 
życie.

Papież apelował do polityków, aby zaangażowali się na rzecz humanizacji 
instytucji opieki socjalnej i ochrony zdrowia, które zajmują się ludźmi starszymi, 
popierając rozwój medycyny paliatywnej, pracy wolontariuszy i wspierając 
rodziny chorych.

5. ludzie starzy i samotni jako podmiot i przedmiot duszpasterstwa

Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, że drogą do przezwyciężenia samotno-
ści powinno stać się „odpowiednie duszpasterstwo” przez posługę sakramentów 
świętych, rozwijanie pobożności ludowej, uczestnictwo w służbach wolontariatu 
i misji „Caritas”.

Papież Jan Pawł II okres starości nazywa „sakramentem chwili obecnej”, 
traktując ten czas jako przestrzeń, w której Kościół przez swoją posługę powi-

26 Tenże, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 3 (2005), 
s. 5–6.

27 Tenże, List do ludzi w podeszłym wieku, 13.
28 Tenże, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku, s. 265.
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nien nieść pomoc materialną ludziom starszym, chroniąc ich przed nędzą, lękiem 
o przyszłość i poczuciem osamotnienia, oraz przez posługę sakramentalną Eucha-
rystii, pokuty oraz namaszczenie chorych29. Sakrament namaszczenia chorych, 
mylnie niekiedy zwany jako sakramentem dla osób umierających, tak naprawdę 
jest przeznaczony dla osób starszych i chorych. Wystarczającym powodem jego 
przyjęcia jest poważna choroba bądź osiągnięcie wieku starczego, stan zdrowia 
przyjmującego ten sakrament niekoniecznie musi być zły. Można namaszczenie 
przyjmować wielokrotnie, a osoby w podeszłym wieku nawet co najmniej dwa 
razy w roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy30. Liturgia sakra-
mentu namaszczenia chorych w domu ludzi samotnych może stać się miejscem 
rozmowy o wierze, aby za jej pomocą ludzie starsi mogli lepiej przeżyć kres swo-
jego życia: samotność, chorobę, bliską perspektywę śmierci31. Okazją do licz-
nych spotkań z ludźmi starszymi dla przezwyciężenia ich samotności mogą być 
organizowane w parafiach spotkania opłatkowe, parafialne koła seniorów, Dzień 
Babci, Dzień Dziadka, dni chorych, rekolekcje, kręgi biblijne. Przepowiadanie 
słowa Bożego powinno być dostosowane do ludzi starszych. Najważniejsze jest tu 
czytanie Pisma Świętego i homilia ukazująca „sakrament chwili obecnej”. Prze-
powiadanie ma prowadzić do głębszego przeżywania Eucharystii.

Oprócz sakramentów istnieją inne formy pobożności proponowane osobom 
starszym, wśród których możemy wymienić: nawiedzanie sanktuariów, piel-
grzymki, procesje, uczestnictwo w drodze krzyżowej, odmawianie różańca. Jan 
Paweł II dostrzegał wielką wartość w pobożności ludowej w życiu ludzi starszych 
i samotnych. Pobożność ludową uważał za narzędzie w przekazywaniu prawd 
wiary. Zwracał uwagę, że pobożność ta wymaga nieustannej ewangelizacji i zada-
niem duszpasterzy jest takie sięganie do tych praktyk, aby wydobyć ich chrześci-
jańskie korzenie i usunąć to, co jest w nich niezgodne z wiarą32. Zdaniem papieża 
nawiedzanie sanktuariów i pielgrzymki do miejsc świętych, które są miejscem 
szczególnej łaski, mają głęboki sens dla życia duchowego. Ludzie starsi, piel-
grzymując do miejsc świętych, przez swoją modlitwę i uświęcenie siebie wnoszą 
specyficzny wkład w uświęcenie tych miejsc. Modlitwa różańcowa jest źródłem 
kontemplacji tajemnic zbawienia, wnosząc do wspólnoty, środowiska, klimat 

29 Papieska Komisja Środków Przekazu Społecznego, Środki przekazu społecznego a problemy 
ludzi starszych, OsRomPol 1982, s. 27–28.

30 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1004.
31 Jan Paweł II, Tylko od niego możemy otrzymać odpowiedź, OsRomPol 1985, s. 24.
32 Tenże, Catechesi tradende. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, Wa-

tykan 1979, n. 54.
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rodziny nazaretańskiej33. Adoracja Najświętszego Sakramentu, praktykowana 
w parafiach, jest wynagrodzeniem za zniewagi i zaniedbania wobec Zbawiciela 
i może stać się źródłem pogłębienia więzi ze wspólnotą34. Procesje – zwłaszcza 
w uroczystość Bożego Ciała – mogą stać się z kolei formą wspólnego apostoło-
wania duchownych i świeckich35.

Według Jana Pawła II starość stanowi wyzwanie nie tylko dla rodziny, ale 
i Kościoła. Choroba, niepełnosprawność powodują, że ludzie starsi nie są samo-
wystarczalni. Często wstydzą się nieustannie prosić o pomoc i wycofują się 
z życia codziennego, aby nikomu nie stwarzać problemów i nie być ciężarem. 
Dlatego papież w orędziu na Wielki Post 2005 roku prosił rodziny i wszystkich 
ludzi dobrej woli, aby czas Wielkiego Postu był sposobnością w niesieniu pomocy 
ludziom starszym, chorym i samotnym. Pomoc ta pozwoli wielu osobom star-
szym uniknąć poczucia, że są ciężarem dla wspólnoty, a niekiedy nawet dla włas-
nych rodzin, w sytuacji samotności, która wystawia ich na pokusę zamknięcia się 
i zniechęcenia36. 

Samotność, jako wyczuwalny brak obecności, i to nie tylko tej fizycznej, 
ale również tej emocjonalnej, w starości powinna – w nauczaniu papieża – rodzić 
czyny miłości, wyrażające się w służbie wolontariatu, aby wspierać rodziny osób 
starszych i chorych. Ponadto odpowiednimi środkami duszpasterskimi należy 
wspierać personel medyczny i paramedyczny w trudnym powołaniu, jakim jest 
służba chorym. Odnowę duszpasterstwa Jan Paweł II widział w aktywnym zaan-
gażowaniu samych ludzi starszych – jedni dla drugich – „aby chorzy umieli zno-
sić mężnie swoje choroby, lecz także, aby wychodząc ze swojego osamotnienia, 
mogli jeszcze bardziej wzmocnić się na duchu i w ten sposób coraz bardziej nieść 
innym braciom chorym odwagę wsparcia, nadzieję i radość życia” 37.

W nauczaniu papieża śmierć człowieka jest nieuniknionym wydarzeniem, 
które każdy musi przeżyć w samotności. Dlatego jednym z zadań duszpasterstwa 
ludzi starszych jest przygotowanie wiernych na nie: „każdy człowiek, przycho-

33 Tenże, Rosarium Virginis Mariae. List apostolski o różańcu świętym, Kraków 2002,  
n. 41.

34 Tenże, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003, n. 25.
35 Tenże, Mane, nobiscum, Domine. List apostolski na Rok Eucharystii, Watykan 2004,  

n. 18.
36 Tenże, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 3 (2005), 

s. 5–6, n. 2.
37 Tenże, Nie wolno dzielić ludzkiego życia na wartościowe i bezwartościowe. Przemówienie 

podczas spotkania z chorymi w Salzburgu w 1988, OsRomPol 8 (1988), s. 19.
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dząc na świat, przynosi w sobie zapowiedź śmierci”38. Przygotowanie do śmierci 
nie odbywa się z dnia na dzień. Szczególnie u schyłku życia człowiek „prag-
nie […] poznać prawdę o tym, co go czeka. Chce wiedzieć, czy śmierć będzie 
ostatecznym kresem jego istnienia, czy też jest coś, co wykracza poza śmierć; 
czy wolno mu zachować nadzieję na życie po śmierci, czy też nie”39, aż wresz-
cie u kresu swej ziemskiej wędrówki „Człowiek wierzący wie, że jego życie jest 
w ręku Boga […] i godzi się przyjąć od Niego także śmierć […]. Człowiek nie 
jest panem śmierci, tak jak nie jest panem życia; w życiu i śmierci musi zawie-
rzyć się całkowicie «woli Najwyższego», zamysłowi Jego miłości”40. Przygoto-
wanie do życia po śmierci powinno odbyć się w klimacie wewnętrznego pokoju, 
w uświadomieniu sobie uczynków, które dokonaliśmy w ciele za życia. A zatem 
akt umierania powinien być połączony z etosem życia41. Przygotowanie wiernych 
do śmierci jest wezwaniem i znakiem czasu dla Kościoła, że obecnie „zaczyna 
przeważać tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej mierze, 
w jakiej jest ono źródłem przyjemności i dobrobytu […]. Śmierć jest uważana za 
«bezsensowną»”42.

Wnioski

Zdaniem papieża ludzie w podeszłym wieku przeżywający swoją starość 
mogą wyjść z izolacji i pokonać samotność. Jednak ich ogólnie rozumiane oto-
czenie ma w tym względzie konkretne zadania:
1. Zadaniem polityków jest usuwanie wszelkich form dyskryminacji, walka ze 

stereotypami, które spychają ludzi starszych na margines życia i samotność. 
2. Władze lokalne, wykorzystując doświadczenie i mądrość życiową, powinny 

angażować ludzi starych w różne programy i projekty, aby kreatywnie mogli 
działać na rzecz własną i innych.

3. Przez przypomnienie, że rodzina jest naturalnym środowiskiem życia wszystkich 
pokoleń, Jan Paweł II apelował do solidarności młodych ze starszymi.

38 Tenże, Człowiek uczestniczy w wieczności Boga. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki w 1995 r., OsRomPol 16 (1995), s. 21.

39 Tenże, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio (1998), w: Encykliki 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000, n. 26.

40 Tamże, n. 46.
41 Tenże, Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi (Pwt 30,20). Orędzie 

na Wielki Post 2005, OsRomPol 16 (2005), n. 3.
42 Tenże, Encyklika Evangelium Vitae, n. 64.
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4. Żywa duchowość starszego pokolenia może stać się źródłem wiedzy i metod 
działań dla Kościoła, a dla osób starszych pomocą w wyjściu z samotności.
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SamoTNość lUdzI STaRSzycH 
W NaUczaNIU jaNa paWŁa II

Streszczenie

Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II jest fenomenologiczną interpre-
tacją ludzkiego doświadczenia samotności w okresie starości. Badaniem objęto nauczanie 
papieża Jana Pawła II. Celem artykułu jest ukazanie, czym jest samotność dla papieża, 
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oraz sposobów pomocy ludziom starszym u kresu ich życia, doświadczających chorób 
i samotności. Do owych sposobów papież zalicza usuwanie przez polityków wszelkich form 
dyskryminacji, angażowanie ludzi starszych do różnych projektów i programów. Podkreśla 
rolę naturalnego środowiska, jakim jest rodzina, oraz pogłębionego życia duchowego.

Słowa kluczowe: samotność, nauczanie Jana Pawła II, starość, pomoc

SolITUde foR oldeR people 
IN TeacHINg of joHN paUl II

Summary

The loneliness of older people in the teaching of John Paul II is a phenomenological 
interpretation of the human experience of loneliness in old age. The study includes the 
teaching of Pope John Paul II. The aim of the article is to show what is solitude for the Pope, 
and the ways how you can help the elderly at the end of their lives who are experiencing 
illness and loneliness. To these ways thePope includes: removal by politicians all forms 
of discrimination, engaging older people to various projects and programs, pointing to the 
natural environment which is the family, and deepen the spiritual life.

Keywords: loneliness, the teaching of John Paul II, old age, assistance

Translated by Mirosława Landowska
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THe POST-AL QAeDA GeNerATION, NeW yoRK 2011

Krzysztof Łuszczek1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin

Autorzy książki to Philip Seib, profesor dziennikarstwa i stosunków mię-
dzynarodowych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, oraz Dana M. Janbek, 
adiunkt Wydziału Komunikacji w Lasell College. Szczególnie Ph. Seib posiada 
bogaty dorobek w zakresie badań nad medialnymi uwarunkowaniami polityki, 
jest autorem m.in.: The Global Journalist: News and Conscience in a World  
of Conflict (2001), The Al Jazeera Effect (2008), New Media and the New Middle 
East (2009).

Podobnej problematyki dotyczy napisana wspólnie z D.M. Janbek książka 
Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation. Terroryzm, 
który zmienił nasze myślenie o bezpieczeństwie po zamachach z 11 września 2001 
roku, nie ominął także cyberprzestrzeni. Co więcej, jest to tym bardziej oczywiste, 
że nowe media coraz mocniej kształtują świadomość współczesnych ludzi. Jak 
określił to M. Castells: „Internet stanowi tkankę naszego życia”2.

1 Ks. dr Krzysztof Łuszczek, adiunkt Katedry Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; adres: Wydział Teologiczny US, 71–459 Szczecin, ul. Papieża 
Pawła VI 2; e-mail: krzysztof.luszczek@univ.szczecin.pl.

2 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 11. 
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Ph. Seib i D.M. Janbek podejmują analizę obecności islamskich terrorystów 
w globalnej sieci komputerowej po zamachach w Nowym Jorku. Według opi-
nii jednego z amerykańskich ekspertów od terroryzmu, gdyby nie media, Osama  
bin Laden pozostałby mało znanym starcem z jaskini, znanym niewielkiemu krę-
gowi osób. Dzięki mediom mógł skierować swoje przesłanie do całego świata.  
Ale to w dużej mierze właśnie dzięki nowym mediom walka z terroryzmem 
może być długotrwała. Dynamika działań terrorystów dzięki nim zwiększa się 
wielokrotnie, a wykorzystanie różnych form interaktywności czyni przekaz atrak-
cyjnym dla młodych odbiorców. Autorzy cytują dane State Department’s Office  
of the Coordinator for Counterterrorism, z których wynika, że większość organi-
zacji terrorystycznych próbuje znaleźć dla siebie miejsce w Internecie.

Terroryści wykorzystują nowe media zasadniczo w dwóch celach. Po pierw-
sze, jako narzędzie cyberterroryzmu. Działania tego typu mają przede wszyst-
kim przynieść szkodę systemom przeciwnika. Po drugie, jest to dla terrorystów 
narzędzie komunikacji, czasem określane jako Dark Web. Ph. Seib i D.M. Jan-
bek przytaczają dane, z których wynika, że w 2008 roku liczbę terrorystycznych 
stron w internecie szacowano na 6 tys. Liderem była Al-Kaida i organizacje z nią 
powiązane. Jej liderzy od początku doceniali wartość globalnej sieci komputero-
wej dla ich działalności. 

W szeregu opinii podkreśla się znaczenie Internetu dla werbunku nowych 
terrorystów. Na razie jednak brak danych na temat skuteczności takich działań. 
Takie organizacje, jak Al-Kaida uważają, że nieformalne powiązania i wspólne 
wartości można rozwinąć tylko przez kontakt bezpośredni. Jednocześnie Internet 
może być postrzegany jako idealne narzędzie do tego typu działań. Ma nieograni-
czony zasięg i zapewnia względną anonimowość.

Interesująca jest przeprowadzona przez autorów analiza wykorzystania 
poszczególnych platform medialnych przez terrorystów. W jaki sposób organiza-
cje terrorystyczne wykorzystują np. Facebooka? Po pierwsze, szukają na portalu 
społecznościowym informacji na temat potencjalnych celów i organizacji woj-
skowych. Autorzy przytaczają przypadek, kiedy Hezbollach próbował na Face- 
booku zorganizować spotkanie dla izraelskich żołnierzy, aby dokonać ich porwa-
nia. Po drugie, Facebook jest wykorzystywany dla sprawnej komunikacji, wsparcia 
i wymiany informacji między poszczególnymi członkami grup terrorystycznych. 
Armia USA nie wyklucza, że również Twitter jest wykorzystywany przez ter-
rorystów. Istnieje również silnie rozbudowana islamska blogosfera wspierająca 
dżihad.
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Ph. Seib i D.M. Janbek podkreślają, że oprócz tej instrumentalnej strony 
nowych mediów dla terrorystów mają one jeszcze inne znaczenie. Można je okre-
ślić jako ideologiczno-propagandowe. Nowe media stały się pasem transmisyjnym 
ideologii terrorystów do świata zachodniego. Przekaz ma na celu pozyskiwanie 
potencjalnych sympatyków oraz wsparcie dla diaspory islamskiej.

Książka Global Terrorism and New Media pokazuje, jak bardzo Internet 
i nowe media wrosły w krwiobieg naszego życia. Stanowią coraz doskonalsze 
odzwierciedlenie życia w realnym świecie. Siła nowych mediów ma charakter 
globalny i trudno ją porównać z czymkolwiek w przeszłości. Stąd warto zwracać 
uwagę na to, jak się ją wykorzystuje. Rewolucja Web 2.0 przyniosła wiele nowych 
zjawisk związanych z cyberprzestrzenią, często trudnych do przewidzenia i opa-
nowania. Takim zjawiskiem jest niewątpliwie terroryzm 2.0, podobnie jak rów-
nież wojna 2.0 (w kontekście aneksji przez Rosję Krymu i rosyjskich działań na 
wschodzie Ukrainy)3. Działania Rosji na Ukrainie pokazały, że wojna 2.0 pozwala 
uniknąć wielu ofiar i gwarantuje niski poziom reakcji świata zachodniego.

Praca Ph. Seiba i D.M. Janbek pokazuje, jak skutecznym narzędziem mogą 
się stać nowe media. Już dawno przestały być zabawką dla młodzieży i ludzi 
fascynujących się technologią. Sposób ich wykorzystania przynosi głębokie i roz-
łożone w czasie konsekwencje w realnym życiu.

3 O. Górzyński, Wojna informacyjna 2.0, http://www.rp.pl (12 V 2014).
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Roman misiak1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
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W ramach dorocznego spotkania wykładowców katolickiej nauki społecz-
nej odbyła się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ogólnopolska 
konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu solidarności międzypokoleniowej. 
Realizacja bogatego treściowo programu została poprzedzona zwiedzaniem kate-
dry wrocławskiej i kolacją, podczas której ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Uni-
wersytetu Śląskiego, przewodniczący Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki 
Społecznej, i ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski z Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu, organizator zjazdu, powitali uczestników, zawiązując 
swego rodzaju wspólnotę naukową przedstawicieli wielu środowisk akademickich 
naszego kraju związanych z refleksją w duchu nauki społecznej Kościoła.

Stricte naukowy charakter następnego dnia zjazdu wyznaczyły struktural-
nie trzy sesje obrad. Pierwszy cykl wykładów rozpoczęło wystąpienie ks. prof.  
dr. hab. Jana Kruciny (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław), nestora katolickiej 
nauki społecznej w Polsce, zatytułowane Solidarność międzypokoleniowa w kon-
tekście nauczania społecznego Kościoła. We wstępie przedłożenia przypomniano, 
że perspektywa IV przykazania Dekalogu: „Czcij ojca twego i matkę – jest to 
pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na 
ziemi” (Ef 6,2; Wj 20,12), otwiera kontekst solidarności pokoleń, podbudowuje 

1 Ks. dr Roman Misiak, adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; adres: Wydział Teologiczny US, 71–459 Szczecin,  
ul. Papieża Pawła VI 2; e-mail: romi@szczecin.opoka.org.pl.
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powinność zabezpieczenia pokolenia rodziców przez pokolenie średnie, wzmac-
nia autorytet rodziców i potrzebę posłuszeństwa dzieci. Dzięki tym fundamental-
nym wartościom buduje się zrąb przyszłej solidarności trzech generacji – ojciec, 
syn, wnuk. Ksiądz profesor dowodził, że wzajemne zobowiązanie trzech pokoleń, 
strukturalizujące solidarność międzypokoleniową, bazuje ostatecznie na niepisa-
nej – bo wrodzonej – umowie pomiędzy generacjami. Zasadniczą część refleksji 
otwarło pytanie o to, czym w istocie jest solidarność. Eksplikacja o charakterze 
personalistycznym uwyraźniła centralne znaczenie osoby ludzkiej, z której rodzi 
się solidarność. To w naturze ludzkiej tkwi zależność od innych osób, bez których 
człowiek nie jest w stanie realizować swojego celu życiowego. Ludzkie istnienie 
jest bowiem uwarunkowane. Opisuje je zamienność zależności – dawania i brania 
– czyli swoisty dwutakt pomocy i posługi. W tym kluczu myślenia solidarność 
jest kształtowaniem postawy otwartej, wypływającej z autonomii jednostki, która 
równocześnie domaga się koordynacji wzajemnej odpowiedzialności, współpracy 
i współdziałania. Tak pojęta solidarność wiedzie ostatecznie do społeczności. 
Trzecim faktorem solidarności, który zespala jednostkę i społeczność w całość, 
jest dobro wspólne. To istotny łącznik, gdyż gdzie rodzą się napięcia, tam kończy 
się solidarność. Związek dobra wspólnego i solidarności ujawnia się w miąższu 
historii, w którego centrum jest osobowy człowiek. Pośród różnych objaśnień 
dobra wspólnego wyakcentowano jego immanentny sens, wyrażający się w zespo-
leniu środków i urządzeń bytu materialnego, służących doskonaleniu człowieka. 
Tworzenie infrastruktury umożliwiającej dążenie do perfekcji ludzkiej domaga 
się przyjęcia stanowiska solidaryzmu, czyli skoordynowania życia społecznego. 
Naturalnym wzorem przebiegu tego procesu jest rodzina wielopokoleniowa, fun-
dament życia kilku generacji. W niej unaocznia się moralny sens zasady solidar-
ności – nakaz wynikający z wnętrza człowieka. Tak więc dobro wspólne łączy 
jednostkę ze społeczeństwem, nasyca treścią, miarkuje, układa napięcia i kieruje 
ku współpracy.

Kolejny prelegent, ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, zaprezentował refleksję pod ogólnym tytułem: 
Wokół idei solidarności. Na wstępie skonstatował, że pojęcie solidarności jest 
obecne w różnych naukach. Zaproponował jego analizę w trzech perspektywach: 
Anthony’ego Giddensa, Jürgena Habermasa i Jana Pawła II. Dwaj pierwsi współ-
cześni autorzy, brytyjski socjolog i niemiecki filozof, są reprezentantami nurtów 
niepersonalistycznych. Anthony Giddens wymienia różne wymiary solidarności: 
psychologiczną, behawioralną czy strukturalną. W nich uskutecznia się szacu-
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nek, opiekuńczość i troskliwość. Jego zdaniem solidarność to zjawisko społeczne 
i polityczne, to integracja społeczeństwa sieciowego. Współczesne państwo opie-
kuńcze to państwo solidarne. Społeczeństwo ma powinność respektowania tej 
wizji politycznej. Z kolei Jürgen Habermas wiąże pojęcie solidarności ze sferą 
polityczną, w której wypracowywane są rozwiązania konkretne, a którą odróż-
nia od sfery publicznej. Aktorzy życia społecznego komunikują się i to prowadzi 
do zgody, do ustalenia konsensu, który zostaje przejęty przez system polityczny. 
W tym działaniu komunikacyjnym obowiązują zasady: inkluzywności, równości, 
szczerości, braku przypadkowych presji. W takim ujęciu solidarność obywatelska 
obejmuje religijnych i świeckich obywateli, których zespala egzystencja w orga-
nizmie państwa opartego na konsumpcji. Ta wizja, zdaniem Habermasa, to coś 
więcej niż tylko modus vivendi, to coś, co wytwarza się w komunikacji obywa-
telskiej, coś, czego nie można narzucić siłą prawa. Solidarność międzypokole-
niowa w tym kontekście pojęciowym jest troską istniejącą między pokoleniami, 
także z tym, które przyjdzie. Oba stanowiska są nacechowane subiektywnością, 
chociaż brzmią podobnie, jak to zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, lecz 
mają inną podstawę antropologiczną. Nie ma w nich odniesienia do natury, prawa 
natury czy prawdy obiektywnej – prawda jest zgodą. Człowiek w tych ujęciach 
jest tym, kim chce być, kimś, kto tworzy swoją tożsamość, kto dokonuje aktów 
autokreacji. Konsekwencją jest np. domaganie się, by troskliwe państwo finanso-
wało np. procedury in vitro. Tę subiektywność świata społecznego J. Habermas 
obiektywizuje, wysuwając postulat „przymusu lepszego rozwiązania”, które się 
narzuci. Siłę i znaczenie solidarności w życiu społecznym wyjaśnia nauczanie 
personalistyczne Jana Pawła II. Jego podstawą jest uznanie się za osoby przez 
wszystkich ludzi, a konsekwencją – odkrycie solidarności jako odpowiedzialności 
za słabszych, np. zarodki, embriony, czy solidarności z ubogimi. W tym ujęciu 
solidarność jest oparta na integralnej antropologii, na godności osoby ludzkiej. 
Pozwala ona trafnie odróżnić osobisty rozwój wynikający z dynamiki osoby ludz-
kiej od tożsamości kreowanej przez jednostkę (A. Giddens, J. Habermas).

Trzecim wystąpieniem, zamykającym pierwszą sesję, było przedłożenie  
dr. hab. Piotra Szukalskiego (Uniwersytet Łódzki) pt. Solidarność międzypoko-
leniowa – problemy terminologiczne. Łódzki socjolog i demograf skonstatował 
na wstępie, że problematyka solidarności międzypokoleniowej staje się ważna 
z powodu starzenia się społeczeństwa i postępującej wielopokoleniowości, która 
skutkuje nową strukturą rodzin. Wagę zagadnienia obrazuje zalew artykułów i ksią-
żek na ten temat. Następnie prelegent przeanalizował pewne pułapki terminolo-
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giczne dotyczące solidarności międzypokoleniowej. Rozróżnił z punktu widzenia 
ekonomii, polityki społecznej i socjologii pojęcia: pokolenie, generacja, kohorta. 
„Solidarność międzypokoleniowa” jest jednym z wielu terminów stosowanych do 
opisu łączności pokoleń. Innymi terminami, gradacyjnie ujętymi, są: relacje (naj-
ogólniejsze ujęcie związku), więzi (współodpowiedzialność za innych), solidar-
ność i umowa, kontrakt międzypokoleniowy (wyznacza, komu, co, ile, kiedy, od 
kogo się należy). Pojęcie solidarności międzypokoleniowej odnosi się do pytania, 
czy w imię poczucia łączności z innymi jestem gotów coś dać. Odpowiedź na to 
pytanie implikuje następne, o to, jak ma wyglądać konkretnie redystrybucja zaso-
bów (nie tylko materialnych, lecz także weberowsko pojętej władzy lub prestiżu). 
Strukturalnie rzecz ujmując, kontrakt międzypokoleniowy zawiera następujące 
elementy: zasadę redystrybucji dochodu, politykę wobec przebiegu życia (każde 
społeczeństwo posiada normatywny model przebiegu życia, np. kariery eduka-
cyjnej między 6. a 18. rokiem życia), wiek jako czynnik różnicujący (ageizm 
– współczesna dyskryminacja ze względu na wiek, np. na rynku pracy). W aspek-
cie antydyskryminacyjnym ważna rola przypada instytucjom wspierającym prze-
bieg karier życiowych czy obowiązującym ramom prawnym. Ważne w dyskursie 
na temat solidarności międzypokoleniowej są także terminy: integracja (oznacza 
równy dostęp do dóbr niezależnie od wieku) lub dezintegracja międzypokole-
niowa, równość lub sprawiedliwość międzypokoleniowa (usiłowanie, aby nowe 
pokolenia żyły nie gorzej niż poprzednie), konflikt międzypokoleniowy (spory, 
nieporozumienia w sprawie kontraktu międzypokoleniowego), ambiwalencja 
międzypokoleniowa (dwoistość, sprzeczność dążeń i oczekiwań). Prelegent 
zwrócił też uwagę na znaczenie polityki międzypokoleniowej, która jest pewną 
subpolityką społeczną. W jej ramach definiuje się m.in. starość, to od kiedy się 
ona rozpoczyna oraz sens ingerencji w kwestie zrodzenia potomstwa. Omówione 
terminy i pojęcia mają zastosowanie w perspektywie solidarności pokoleniowej 
i solidarności międzypokoleniowej.

Wystąpienia drugiej sesji zapoczątkowała prezentacja Joanny Stańczak 
(Główny Urząd Statystyczny): Sytuacja demograficzna w Polsce i jej perspek-
tywy na podstawie prognozy demograficznej na lata 2014–2050. Prelegentka, 
współautorka Roczników statystycznych, na wstępie zauważyła, że demografowie 
od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ostrzegali przed zbliżającymi 
się perturbacjami. Następnie przeanalizowała piramidę wieku społeczeństwa 
polskiego. Prześledziła poszczególne czynniki warunkujące: ruch naturalny, uro-
dzenia, współczynnik dzietności. Próbowała odpowiedzieć na pytanie, skąd się 
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wzięło hiperzagrożenie rozrodczości, stan demograficzny społeczeństwa, w któ-
rym drastycznie spada współczynnik dzietności, tj. obecnie do poziomu 1,37, czyli 
znacząco poniżej stanu prostej zastępowalności pokoleń – 2,13–2,15. Jednym 
z ważnych powodów jest odkładanie w czasie narodzin pierwszego dziecka, zja-
wisko obserwowalne statystycznie od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
(w 2000 r. pierwsze dziecko w wieku 23 lat; w 2014 r. – w wieku 27 lat). Zauważa 
się też przesunięcie mediany wieku pierwszych narodzin (24–29 lat) oraz coraz 
częstsze ich przesunięcie na okres po przekroczeniu 30 lat. Kolejnym parametrem 
demograficznym opisującym stan obecny jest spadek liczby zawieranych mał-
żeństw. Przekłada się on na obniżenie liczby narodzonych dzieci według ogólnej 
prawidłowości – im więcej małżeństw zawartych, tym więcej zrodzonych dzieci 
(80 proc. dzieci rodzi się w ciągu pierwszych trzech lat trwania małżeństwa). 
Prelegentka poddała analizie również zgony, trwanie życia, migracje zagraniczne 
na pobyt stały i migracje wewnętrzne. W tej ostatniej kategorii podkreśliła współ-
czesną zmianę kierunku migracji: z miasta na wieś oraz znaczący wzrost ludności 
w miastach (w Polsce na ponad 38 mln na wsi mieszka ok. 15 mln). Tak zaryso-
wany obecny stan ludnościowy Polski i tendencje jego zmiany został skonfronto-
wany z prognozą demograficzną na lata 2014–2050. W świetle przewidywań do 
2050 roku liczba ludności zmniejszy się do poziomu 34 mln. Ta prognoza zakłada 
jednak, że współczynnik dzietności będzie wzrastał, co dzisiaj nie następuje. Pro-
gnozowana jest zmiana struktury urodzeń, m.in. wzrośnie średni wiek urodzenia 
pierwszego dziecka, wydłuży się średni okres życia (kobiety z 82 lat obecnie, 
do 87 lat), będzie również powoli rósł współczynnik zgonów oraz współczynnik 
starości (obecnie 15 proc. ludności powyżej 65. roku życia, w 2050 – 30 proc., na 
1 wnuczka będzie przypadało 3 dziadków); przybędzie znacząco ludzi po osiem-
dziesiątym roku życia – co dziesiąta osoba, obecnie ten wiek osiąga co 20.–25. 
osoba. W tej demograficznej optyce szczególnego, bo bardzo ukonkretnionego 
znaczenia nabiera solidarność z pokoleniem, które wejdzie w życie za 20 lat.

Z perspektywy medycznej problematykę dynamiki pokoleń kontynuował 
prof. dr hab. Stanisław Cebrat (Uniwersytet Wrocławski) w znakomitym wystą-
pieniu In vitro a odpowiedzialność za następne pokolenia. Prelegent, wybitny 
biolog i genetyk, wprowadzając, nakreślił kontekst stosowania i rekrutacji do 
procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Zauważył, że wraz z wiekiem kobiety 
maleje jej płodność. Z biologicznego punktu widzenia po przekroczeniu 49. roku 
życia staje się ona praktycznie niepłodna. Ta grupa wiekowa jest jednak nad-
reprezentowana w procedurze in vitro. Wśród ważnych przyczyn stosowania tej 
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metody wymienił przyczyny eugeniczne (napotykają na odium społeczeństwa) 
i społeczne (związane z niepłodnością par, kobiety i mężczyzny). Wykonywa-
nie procedury zapłodnienia pozaustrojowego bywa przedstawiane jako postęp 
i nowoczesność. W skali globalnej urodziło się już ponad 5 mln dzieci z in vitro. 
Jednak wiążą się z nią istotne trudności. Bynajmniej nie najważniejszą jest koszt 
przyjęcia porodu, który po zastosowaniu tej metody jest trzy razy wyższy niż 
w przypadku poczęcia naturalnego. Dzieje się tak, gdyż inna jest biologia płodu 
naturalnego i z in vitro. Dużo poważniejsze trudności wynikają ze znaczących 
różnic fenotypowych czy z wzrostu przedwczesnych urodzeń. Ponadto częściej 
rodzą się bliźniaki, gdyż wszczepia się więcej zarodów oraz sześć razy częściej 
następuje rozpad zarodków. Kliniki wspomaganego rozrodu zwykle po dziesięciu 
tygodniach od narodzin ogłaszają sukces, nie przeprowadzając dalszych badań. 
Zdaniem prof. Cebrata największe niebezpieczeństwo wiąże się jednak ze złama-
niem w procedurze in vitro bariery niepłodności rodziców, która w naturalnych 
warunkach powstrzymałaby przekazanie defektów genetycznych. Stosowanie 
metody zapłodnienia pozaustrojowego, w przekonaniu prelegenta, domaga się 
rzetelnych badań i ich opublikowania. W tej dziedzinie zauważa się ich strasz-
liwy brak. Ten postulat jest szczególnie ważny, zważywszy na to, że częstotliwość 
mutacji w genomie po in vitro jest dziesięciokrotnie wyższa niż w naturze.

Kolejnym prelegentem była prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun (Dol-
nośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), która mówiła na temat: Solidarność 
międzypokoleniowa przeciw wykluczeniu społecznemu ludzi starych. Wystąpienie 
to było zogniskowane wokół takich tez, jak: starość to współczesna kwestia spo-
łeczna, solidarność pokoleniowa jest warunkiem sine qua non przeciwdziałania 
ekskluzji społecznej. Tok analiz otwarło pytanie: jak troszczyć się o życie, które 
dało życie? To szczególnie ważna kwestia, wzrasta bowiem bezwzględna liczba 
ludzi starych i zaznacza się zjawisko feminizacji zaawansowanej starości (kobiety 
dłużej doświadczają samotności). Są to trendy nieodwracalne. W tym kontekście 
ważne są np. społeczne stereotypy starości, pomoc instytucjonalna, kształtowa-
nie zdolności do samopomocy czy redukcja zmniejszającej się skłonności do 
adaptacji. Prelegentka zauważyła, że starość jest wezwaniem przede wszystkim 
dla rodziny, gdyż jest ona swoistym pomostem pomiędzy jednostką a społeczeń-
stwem. W rodzinie w równym stopniu przywilej życia dotyczy dzieci i dziadków. 
Jednak dwie gwałtowne transformacje społeczne w latach 1944–1945 w 1989 
roku zaskoczyły rodzinę i osłabiły ją moralnie. Pierwsza zniszczyła ponadto 
ważną dla tkanki społecznej warstwę, jaką było ziemiaństwo; druga z kolei spau-
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peryzowała rodzinę, pozostawiając ją samą sobie bardziej niż we wcześniejszym 
okresie. Obecnie panuje moda na instytucjonalne zabezpieczenie starości. Nie 
deprecjonując znaczenia zaspokojenia potrzeb bytowych, priorytetem powinno 
być zorganizowanie godnego życia w środowisku zamieszkania, które nie redu-
kuje przestrzeni życiowej seniora, nie pozbawia go wolności. Prelegentka pod-
kreślała, że rodzina to nie tylko miejsce prokreacji, to także naturalna przestrzeń 
przeżywania starości. W tej perspektywie konieczne jest zaangażowanie instytu-
cji państwa w zwiększenie efektu synergii podmiotów wspierających seniorów 
i rodzinę. Zaniedbanie tych działań prowadzi do ekskluzji społecznej ludzi sta-
rych, do buntu społecznego. Z tego powodu odbudowa etosu silnej rodziny jest 
polską racją stanu.

Zwieńczeniem refleksji drugiej sesji była prelekcja prof. Paula Dembin-
skiego (Universite de Fribourg, Szwajcaria) pt. Solidarność międzypokoleniowa 
a europejski system ekonomiczny. Szwajcarski ekonomista polskiego pochodze-
nia zanalizował problematykę solidarności między generacjami w ujęciu syste-
mowym. Rozróżniając pomiędzy solidarnością wertykalną (między pokoleniami) 
a solidarnością horyzontalną (aspekt redystrybucji), przedstawił następujący 
życiowy cykl ekonomiczny: a) okres wychowania i edukacji, jednostka nie zara-
bia; b) etap produkcyjny, wypracowanie ewentualnych nadwyżek; c) okres nie-
produkcyjny, starość. Ze ściśle ekonomicznego punktu widzenia zyski i koszty 
generowane w czasie życia jednostki powinny przynajmniej się bilansować. Funk-
cjonujące obecnie modele solidarności międzygeneracyjnej gwaranta stabilizacji 
systemu upatrują w rodzinie, w instytucji państwa lub w rynkach finansowych. 
W europejskiej przestrzeni dominuje schemat ekonomicznej iluzji z lat pięć-
dziesiątych minionego wieku (wypracowane bogactwo da bezpieczną starość), 
którą w obecnym czasie bezlitośnie podważa kryzys ekonomiczny i demogra-
ficzny. (Nie)równowaga w skali makro zależy od czynników, które nie są stabilne 
w czasie (generacja generacji nie jest równa, więc trudno mówić o rozwiązaniu 
uniwersalnym). Ekonomiczny model redystrybucji bogactwa, obowiązujący 
w krajach OECD i Unii Europejskiej, wyczerpuje swoje możliwości, stając przed 
istotnymi pytaniami o granicę czy rozmiar redystrybucji PKB (obecnie ponad  
30 proc.). Wśród wielu przyczyn tych trudności prelegent wskazał zjawisko pustyni 
demograficznej (szczególnie Niemcy i Polska) oraz starzenie się społeczeństw. 
Te procesy warunkują strukturę wydatków europejskich państw (zdrowie, sta-
rość). Zdaniem prof. Dembinskiego należy w analizie zjawiska i w praktyce życia 
wyjść z przestarzałego już paradygmatu modelu ekonomicznego. Trzeba w opisie 
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zachodzących procesów za jednostkę analizy przyjąć rodzinę, a nie indywidual-
nego konsumenta. Takie widzenie problematyki solidarności międzypokoleniowej 
akcentuje transfery wewnątrzrodzinne. Przyszłe rozwiązanie nawarstwiających 
się problemów społeczno-ekonomicznych w Europie znajduje się w obrębie 
rodziny, która potrzebuje wsparcia, a nie rewolucji. Ostatecznie to rodzina jest 
gwarantem, że dla wszystkich będzie miejsce przy stole, chociaż przysłowiowy 
bochenek chleba może być różniej wielkości.

Popołudniową, trzecią sesję obrad wypełniły przedłożenia o charakterze 
raczej informacyjnym, jakkolwiek dobrze wpisujące się w temat konferencji. 
Ksiądz dr hab. Piotr Krakowiak SAC (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu) omówił stan i wyzwania stojące przed opieką hospicyjną z punktu widzenia 
wspólnot parafialnych, natomiast o. dr Hubert A. Matusiewicz OH (Caritas Pol-
ska) zaprezentował inicjatywy Caritas skierowane do osób starszych. Interesują-
cym uzupełnieniem tej problematyki była wypowiedź wiceprezydent Wrocławia 
Anny Szarycz, która przedstawiła stanowisko i działania samorządu terytorial-
nego wobec problemu starzenia się społeczeństwa, biorąc za przykład miasto 
Wrocław.

Obrady drugiego dnia zjazdu (24 czerwca, uroczystość św. Jana Chrzciciela, 
patrona Archidiecezji Wrocławskiej i Miasta) poprzedziła Msza św. w bazylice 
katedralnej. Charakter tej części spotkania wykładowców katolickiej nauki spo-
łecznej z różnych ośrodków naukowych w Polsce określiły sprawozdania z podej-
mowanych badań. Dla przykładu o. Marek Wódka OFM Conv. (Wydział Nauk 
Społecznych KUL) zaprezentował wnioski z eksploracji koncepcji katolickiej 
nauki społecznej w ujęciu ks. prof. Franciszka J. Mazurka. Na szczególne podkreś-
lenie zasługuje przedłożenie ks. dr. Wojciecha Sadłonia SAC (dyrektor Instytutu 
Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa), który przedstawił stan i kierunki 
nowych badań nad religijnością w Polsce. Ponadto prelegent odważnie i z zasłu-
gującą na uznanie precyzją pojęciową, opierając się na Dokumencie z Apericidy 
i wypowiedziach papieża Franciszka, zaprezentował potrzebę poszerzenia znanego 
paradygmatu działania w duchu katolickiej nauki społecznej – widzieć, oceniać, 
działać. Nowość ujęcia zmierza, jego zdaniem, w kierunku przekroczenia oświe-
ceniowych ograniczeń w postępowaniu naukowym poprzez poważne uszanowa-
nie przekonań teologii w badaniach o charakterze empirycznym. Na zakończenie 
spotkania podjęto dyskusję nad miejscem i tematem kolejnego zjazdu. Wstępnie 
ustalono, że w następnym roku spotkanie Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki 
Społecznej wraz z konferencją naukową odbędzie na Jasnej Górze.
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Nie sposób mówiąc o tym ważnym, wpisanym od kilkudziesięciu lat w pol-
ską tradycję akademicką, wydarzeniu naukowym, nie wspomnieć o dyskusjach 
i gościnności. Dysputy, polemiki po każdej z przeprowadzonych sesji konferencji 
czy zwyczajne, przyjacielskie i życzliwe rozmowy uczestników spotkania były 
doskonałą okazją do pogłębienia, a niekiedy i dopełnienia czy otwarcia nowych 
horyzontów myślenia w kwestii solidarności międzypokoleniowej. Zresztą skład 
prelegentów i uczestników obrad w aspekcie wieku był egzemplifikacją podję-
tego tematu. W akademickiej wspólnocie poszukiwań prawdy mogli stanąć razem 
z czcigodnymi nestorami dyscypliny zasłużeni profesorowie i wykładowcy oraz 
początkujący adepci naukowego rzemiosła. Godna podkreślenia jest również 
doświadczona gościnność i perfekcyjna organizacja zjazdu, nad którą dyskret-
nie czuwał i której w odpowiednich momentach dodawał splendoru metropolita 
wrocławski ks. abp Józef Kupny, znany badacz katolickiej nauki społecznej.




