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Janusz Lemański1

„NIE POZWOLISZ ŻYĆ CZAROWNICY” (WJ 22,17). 
W POSZUKIWANIU WŁAŚCIWEGO ZROZUMIENIA 
JEDNEGO ZE STAROTESTAMENTALNYCH PRAW

Wstęp

Polowanie na czarownice i płonące stosy średniowiecznej inkwizycji, to czasem pierw-
sze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu tak przetłumaczonej formuły 
z Kodeksu Przymierza. Nie przypadkowo zresztą to właśnie ten przepis był używany 
często, jako uzasadnienie takich polowań i oskarżeń2. Zbiór praw, jakim jest Kodeks 
Przymierza, datowany jest na połowę VIII wieku przed Chrystusem, choć poszczególne 
prawa w nim zawarte, mają często swoją odrębną, wcześniejszą historię. Badacze czę-
sto tak właśnie traktują to sformułowanie, wywodząc je z czysto świeckiego kontekstu. 
W ich opinii, dopiero wtórnie zostało ono umieszczone w ramach biblijnego kodeksu, 
zyskując tym samym religijne umotywowanie.

W poniższym artykule autor chce raz jeszcze przyjrzeć się treści przepisu z Wj 22,17. 
Przeanalizować ją w świetle ogólnego podejścia do czarów w ramach samej Biblii, jak 
i poza nią. Autora interesować tu będą szczególnie dwie kwestie. Jedna, związana z pyta-
niem: dlaczego zakaz obejmuje tylko magię uprawianą przez kobiety? Druga, związana 
z interpretacją samej sankcji za uprawianie czarów.

1. Stosunek do magii w starożytnym świecie

Główny problem, gdy chce się mówić o magii, to wyraźny brak konsensusu w kwestii 
dotyczącej tego, jak ją zdefiniować, albo lepiej powiedzieć, co można określić mianem 

1 Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, kierownik Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej na WT US. Jest autorem 
ponad stu artykułów i kilkunastu książek z zakresu Starego Testamentu. Specjalizuje się w zagadnieniach związa-
nych z Pięcioksięgiem; e-mail: lemanski@koszalin.opoka.org.pl.

2 Graham Harvey, „The Suffering of Witches and Children. Use of Witchcraft Passages in the Bible”, w: Words 
Remembered Texts Renewed, red. J. Davies i inni (Fs. J.F.A. Sawyer) (Sheffield: University Press, 1995), 113–134.
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magii? Szeroko rozumiana magia to pewnego rodzaju forma komunikacji ze światem 
ponadnaturalnym, której celem jest uzyskanie wpływu na naturalny bieg zdarzeń, obec-
nie lub w przyszłości. Zyskuje się ten kontakt poprzez wykonywanie pewnych rytuałów 
i/lub recytację odpowiednich formuł oraz odwoływanie się do jakiegoś bóstwa, demona 
lub ducha3. Po takim ogólnym opisie trzeba jednak od razu zauważyć, że wiele zmie-
niło się od czasów XIX-wiecznych teorii zaproponowanych przez Edwarda B. Taylora4 
i Jamesa Frazera5, którzy w magii widzieli jedynie najniższy, najbardziej prymitywny 
etap rozwoju religii. Magia ich zdaniem zakładała pewien mechaniczny sposób funkcjo-
nowania rzeczywistości, na który można było wpływać, poznając rządzące nią prawa. 
Frazer, bazując na tezach Taylora, który postrzegał magię jako swego rodzaju pseudo-
naukę, sam uważał, że uprawianie magii polegało na przekonaniu, że wykonanie jakiejś 
czynności musi spowodować analogiczny efekt. Dość szybko wykazano jednak, że zasto-
sowana przez obu badaczy metoda ewolucyjno-porównawcza była wykorzystywana nie 
tylko dość niechlujnie, żeby nie powiedzieć dowolnie, ale również sam sposób rozumie-
nia świata i powody uprawiania magii nie do końca odpowiadały proponowanym przez 
nich założeniom. Dziś wielu badaczy zjawiska magii zastępuje ten ewolucyjny model 
innymi propozycjami, choć, jak zaznaczono na wstępie, trudno o konsensus w sprawie 
jednoznacznej definicji samej magii i precyzyjne odróżnienie jej od wszelkiego rodzaju 
praktyk mantycznych.

Faktem jest, że starożytni Egipcjanie i mieszkańcy Mezopotamii postrzegali świat 
jako pewnego rodzaju porządek. W Egipcie nazywano go Ma’at, zaś w Mezopotamii 
Me. Z jednej strony był on wyrazem woli (praw) bogów odpowiedzialnych za stworzenie, 
z drugiej niejako od nich niezależny (oba pojęcia wyrażają swego rodzaju bezosobowe 
Prawo), a czasem – co potwierdzały z kolei różne anomalie na niebie lub w przyrodzie – 
naruszalny. Taki „uporządkowany” model kosmosu pozwalał mieć jednak nadzieję, że 
coś da się przewidzieć, uprzedzić, a tym samym uniknąć lub wykorzystać dla swoich 
celów. O ile jednak mieszkańcy wsi, zależni od ziemi, pogody i wszelkich zjawisk atmos-
ferycznych, preferowali mechaniczny, tj. cykliczny model świata i prosili jedynie bogów 
o przychylność, to już mieszkańcy miast woleli „negocjować” lub po prostu „wpływać” 
na wolę bogów, od której uzależniali wydarzenia na niebie i ziemi6. Magia i czary sta-
nowiły zatem zwykle swego rodzaju próbę „narzucenia” bogom swojej woli, oznaczały 
techniki stosowane w celu przeciągnięcia ich na swoją stronę lub próby „przezwycięże-
nia” decyzji jednych bóstw przy pomocy innych sił ponadnaturalnych. Była zatem magia 

3 Jan A. Scurlock, „Magic. Ancient Near East”, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman (New 
York: Doubleday, 1992), 464–468, zwłaszcza 464.

4 Edward Burnett Taylor, Cywilizacja pierwotna: Badania rozwoju mitologii, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwycza-
jów, t. 1–2, tłum. Z.A. Kowerska (Warszawa: Głos, 1896), dostęp 11.12.2018, https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-

-content/publication/edition/12526?id=12526&from=FBC i https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14065/edi-
tion/12528/content?ref=desc.

5 James George Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii (Warszawa: Wydawnictwo KR, 2002).
6 Frans A.M. Wiggermann, „Magie. 1. Religionswissenschaftlich”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 5, 

red. H.D. Betz i inni (Tübingen: Mohr&Siebeck, 42002), 661–662.



„Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17)…  |  13

swego rodzaju „mądrością”, ale nie o charakterze stwórczym7, lecz manipulacyjnym. 
Wykorzystywana w dobrym celu, stanowiła rodzaj „magii sympatycznej” (J. Frazer), 
częściej zwanej dziś po prostu „białą”. Jej negatywne zastosowanie – czary, to z punktu 
widzenia starożytnych, praktyka niebezpieczna społecznie, bo naruszająca porządek 
społeczny stanowiący odbicie porządku stwórczego.

Nie dziwi zatem, że pierwsze badania etnograficzne8 wykazywały, iż zarzuty o czary 
zwykle pojawiały się w sytuacjach, gdy ktoś nie podzielał sposobu myślenia jakiejś 
wspólnoty lub nie współdziałał z większością. Wszelkie inne czynniki, w rodzaju walki 
o pozycję społeczną, chęć zagarnięcia czyjegoś majątku i tym podobne, nie odgrywały 
tu natomiast żadnej roli. Podstawowymi przyczynami zawsze były: brak zgodności 
z postępowaniem większości lub zachowania nietypowe dla zwyczajów w niej panują-
cych. Zarzuty tego rodzaju miały swoje korzenie w napięciach wynikających z różnych 
sytuacji codziennego życia, zwłaszcza, gdy chodziło o różnice pojawiające się w kontak-
tach pomiędzy równymi sobie członkami społeczności9.

Znacznie bardziej złożone podejście do oskarżeń o czary, proponuje wiele lat po tych 
pierwszych badaniach Mary Douglas10, która wyróżnia dwa zasadnicze typy tzw. kom-
pleksu czarownicy11. Pierwszy, który określa mianem the witch as an outsider. Skarżenie 
pada tu na osoby spoza grupy i jest wynikiem wewnętrznej solidarności panującej w tej 
grupie. Drugi, to the witch as an internal enemy. W tych wypadkach oskarżenie o czary 
służy wzmocnieniu wewnętrznej solidarności w sytuacji napięcia pomiędzy rywalizują-
cymi grupami w danej społeczności (subtyp b.1), stanowi ograniczenie wobec działania 
dysydentów działających/żyjących w danej grupie (subtyp b.2) lub stygmatyzację jednej 
z grup (subtyp b.3).

Z badań etnograficznych wynika zatem, że oskarżenia o czary nie funkcjonują naj-
pierw w sferze symboliki religijnej, lecz w sferze napięć i konfliktów społecznych. Sfera 
religijna nakłada się na te kwestie znacznie później12. W jakiejś mierze odzwierciedle-
niem tego procesu jest także to, co odczytać można z tekstów biblijnych. Z jednej strony 
spotyka się tu bowiem akceptowane, przynajmniej na jakimś etapie jahwizmu, praktyki, 
które można podciągnąć pod miano „magicznych” (wróżenie, kontaktowanie się z Bogiem 

7 Wiggermann, „Magie”, 663.
8 Edward Evan Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (Oxford: Clarendon Press, 1937; 

21976). Zwrócenie uwagi na tę i kolejną cytowaną tu pozycję (obie dostępne w internecie w formie pdf) zawdzię-
czam odniesieniom z pracy Rüdiger Schmitt, „«Eine Hexe sollst Du nicht am Leben lassen» (Exodus 22,17). Das 
Hexereistigma im Alten Testament und seiner Umwelt”, w: Wege der Freiheit. Zur Entehung und Theologie des 
Exodusbuches. Die Beiträge eines Symposions zum 70. Geburtstag von Rainhard Albertz, red. R. Achenbach, 
R. Ebach, J. Wöhrle, Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testament 104 (Zürich: Theologischer 
Verlag, 2014), 175–187.

9 Evans-Pritchard, Witchcraft, 33–64.
10 Mary Douglas, „Introduction: Thirty Years after Witchcraft, Oracles and Magic”, w: Witchcraft Confessions and 

Accusations, ASA Monographs 9 (London, 1970), XIII–XXXVIII.
11 Douglas, „Introduction”, XXVI–XXVII.
12 Schmitt, „«Eine Hexe sollst Du nicht am Leben lassen» (Exodus 22,17). Das Hexereistigma im Alten Testament 

und seiner Umwelt”, 177–179.
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przez medium, praktyki terapeutyczne), mimo że nie do końca wszystkie one zawsze 
mieszczą się w sferze działań manipulacyjnych13. Niemniej praktykowanie „(złej?) magii” 
ma w Biblii zawsze swój kontrasygnat w religii Izraela, względem której wszystkie tego 
rodzaju czynności są bezskuteczne, a w niej samej do niczego niepotrzebne.

Wymowna jest tu biblijna scena z Wj 7,11, gdzie wymienia się uprawiających magię 
w gronie trzech egipskich profesji, których przedstawicieli faraon wezwał, by przeciwsta-
wili się Mojżeszowi i Aaronowi. Pokazuje ona, że Izraelici byli świadomi pozytywnego 
stosunku innych nacji do czynności magicznych, które mogły służyć, w tym konkret-
nym wypadku obronie Egiptu. Zarówno zresztą tam, jak i w Mezopotamii magia, często 
zwana potem „białą magią”, dla pokreślenia jej pozytywnej oceny, stanowiła część nor-
malnego życia starożytnych społeczności (por. też Dn 2,2)14.

Już w tekstach ugaryckich, użyty w obu przywołanych powyżej biblijnych przykładach 
rdzeń kšp, ma jednak sens „zła, czarna magia” (KTU 1.107,23)15. Podobnie też jego aka-
dyjski odpowiednik kaššap(t)u(m) oznacza czarowników i czarownice, których działania 
mogą być negatywne dla innych ludzi. Opisuje się nim zatem praktyki magiczne, które 
są społecznie szkodliwe, a określenie „czarownica”, stanowi paradygmat takich szkodli-
wych czarów16. W Anatolii określeniem ḫaššawa / SALŠU.GI – oznaczano „Mądrą” tj. 
„starą kobietę” stosującą zaklęcia, ale tym razem kontekst sugeruje często dwuznaczne 
oceny jej działań17. Zwykle w tego rodzaju tekstach chodziło jednak o kobiety „obce” dla 
wspólnoty, której szkodziły. Obcość ta wynikała bądź z praktyk, które się stygmatyzo-
wało lub z faktu pochodzenia z poza danej grupy lub kraju (por. 1 Sm 28, gdzie kobieta 
wywołująca duchy zmarłych mieszka poza społecznością)18.

Teksty biblijne czynią z praktyk opisywanych rdzeniem kšp, coś, co zasługuje na karę 
śmierci (Wj 22,17; Pwt 18,10; por. Prawo średniego państwa asyryjskiego § 47). Tak rozu-
mianą magię traktują potem jako wyraz babilońskich zabobonów i daremnych wysiłków 
(Jr 47,9.12). Negatywne konotacje słowa kšp widoczne są także w 2 Krl 9,22, gdzie czyny 
Izebel, opisane tym słowem, określa również słowo znh – „nierząd”, stanowiące biblijną 
metaforę odejścia od jahwizmu i praktykowanie zwyczajów pogańskich (Wj 34,16; Kpł 

13 Praktyka zaklinania węży (Jr 8,17; Ps 58,6; Prz 10,4; Syr 12,1); przekonanie o niezwykłej mocy niestrzyżonych 
włosów (Sdz 16,17), praktyki stosowane w celu uzdrowienia/naprawienia rzeczywistości (Rdz 30,37; Wj 15,25; 
2 Krl 2,19–22) i wiele innych. Niektóre mogły być skierowane także przeciw Jhwh (Wj 7,11.22; 8,3; Lb 22,6), stąd 
postrzegane, jako stojące w konflikcie z jahwizmem (Pwt 18,9–19); por. Jan Joosten, „Biblisch. Altes Testament”, 
w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 5, red. H.D. Betz i inni (Tübingen: Mohr & Siebeck, 42002), 667–669.

14 Hebrajski rdzeń kšp może w drugim przypadku stanowić świadome, typologiczne nawiązanie do wydarzeń z Wj 
7,11 i być przyczynkiem do podkreślenia wyższości religii Izraela nad wszelką magią krajów ościennych.

15 Yitschak Avishur, „The Gost-Expelling Incantation from Ugarit (Rash Ibn Hani 78/20)”, Ugarit-Forschungen 
13 (1983): 13–25.

16 Rüdiger Schmitt, Magie im Alten Testament, Alter Orient und Altes Testament 313 (Münster: Ugarit-Verlag, 2004), 
107–109; Daniel Schwemer, Abwehrzauber und Bexeung. Studien zum Schadenzauberglauben im alten Mesopo-
tamien (Wiebaden: Harrassowitz, 2007).

17 Schmitt, Magie, 83–86.
18 Schwemer, Abwehrzauber und Bexeung, 76–81.
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17,7; Pwt 31,16; Sdz 2,7). Zatem kšp w ocenie późniejszych autorów biblijnych, to po 
prostu jedna z praktyk pogańskich (por. Mi 5,11–12), obca religii Izraela (Iz 47,9; Na 3,4).

Można za tymi tendencjami do „stygmatyzacji” pewnych form magii lub potem wręcz 
wszelkiej magii, widzieć pewnego rodzaju „pozostałość” po starych formach zachowań 
religijnych (por. przywoływane już założenia Taylora i Frazera), a jej żeński rodzaj, pięt-
nowany w Wj 22,17, postrzegać jako krytykę jakiejś szczególnej jej formy, określanej 
przez egzegezę feministyczną mianem syndromu „mądrej kobiety”19.

Faktem jest, że na starożytnym Bliskim Wchodzie osoby oskarżane o uprawianie „złej 
magii” to głównie kobiety. Zauważyli to niektórzy badacze20, wskazując, że nawet w słow-
niku języka akadyjskiego, żeński rzeczownik kaššaptu – „czarownica” i jego pochodne 
zajmują całe dwie kolumny, zaś jego męski odpowiednik kaššapu zajmuje tylko 2/3 jednej 
kolumny. Tam zatem w istocie magię uprawiały głównie kobiety, a odniesienia do takich 
praktyk w tekstach akadyjskich są jednoznacznie negatywne21. To, co różni jednak teksty 
mezopotamskie poświęcone czarom w ogóle, od tych biblijnych, to fakt akceptacji w tych 
pierwszych tzw. białej magii jako formy wróżenia i przewidywania przyszłości. Samo 

„wróżenie” to jednak praktyka stosowana także w starożytnym Izraelu (jedną z pozosta-
łości jest choćby tajemnicze urim i tummim). Jacob Milgrom22 słusznie rozróżnia tu jed-
nak dwa różne cele przyświecające tego rodzaju praktykom: wróżenie (ang. divination), 
jako forma przewidywania przyszłości i czary (ang. sorcery), jako forma manipulowania 
przyszłością po to, aby ją zmienić. Pierwszy rodzaj „magii” byłby zatem, w jego opi-
nii, akceptowalny również w obrębie religii starożytnego Izraela, a drugi już nie. Owa 
dwuznaczność widoczna jest w rozbieżności pomiędzy opisami praktyk wróżbiarskich 
i terapeutycznych znanych z tekstów stanowiących część historii deuteronomistycznej, 
a późniejszymi prawnymi obostrzeniami zawartymi w Pięcioksięgu.

2. Starożytne prawo wobec uprawiających magię

Zła magia skierowana przeciwko drugiemu człowiekowi była postrzegana nagannie 
także w otoczeniu Izraela. Być może oskarżenie o nią było obecne już w neo-sume-
ryjskim prawie króla Urnammu z Ur. Paragrafy 13–14 z tego zbioru odsyłają osobę 
oskarżoną o cudzołóstwo (§ 14) i prawdopodobnie – bo tekst jest niejasny w tym miej-

19 Józef Flawiusz (Antiquitates VI.14.4) nawet kobietę wywołującą duchy w 1 Sm 28 opisuje jako kobietę mądrą 
i cnotliwą.

20 Yitschak Sefari, Jacob Klein, „The Law of the Sorceress (Exodus 22,17[18] in the Light of Biblical and Meso-
potamian Parallels”, w: Sefer Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume, red. C. Chaim i inni, Studies in the 
Biblical and Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical Judaism (Winona Lake: Eisenbrauns, 2004), 171–190, 
zwłaszcza 180.

21 Tzvi Abusz, „The Demonic Image of the Witch in Standard Babylonian Literature”, w: Religion, Science, and 
Magic, red. Jacob Neusner i inni (New York, Oxford: Oxford University, 1989), 27–58; Karel Van der Toorn, From 
Her Cradle to Her Grave, The Biblical Seminar 23 (Sheffield: JSOT Press, 1994).

22 Jacob Milgrom, Numbers, JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1990), 471.
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scu – także kogoś oskarżonego o czary (§ 13)23, do poddania się pod osąd boga Rzeki (ang. 
river ordeal). Przypuszczenie takie wzięło się stąd, że w Kodeksie Hammurabiego (§§ 2, 
132) oba przypadki (czary i cudzołóstwo) także poddane są próbie Rzeki. Jednak z braku 
jasności w tym wypadku, krótki przegląd przepisów dotyczących magii autor zacznie 
najpierw od tekstów pewnych pod tym względem.

Kodeks Hammurabiego § 2

„Jeśli obywatel czary obywatelowi zarzuci i tego nie udowodnił (mu), ten, któremu czary za-
rzucono, powinien udać się do Rzeki wejdzie, w Rzece się zanurzy, jeśli Rzeka dosięgnie go, 
oskarżyciel domostwo jego zabierze. Jeśli człowieka tego Rzeka oczyści «go» i zostanie zdro-
wy, ten, który czary (mu) zarzucił zostanie zabity, ten zaś, którego Rzeka oczyściła domostwo 
oskarżyciela swego zabierze”24.

Prawo okresu średniego państwa asyryjskiego § 47

„Jeśli jakiś obywatel lub jakaś kobieta uprawia czary i zostaje przyłapana na gorącym uczynku, 
(jeśli) da się to poświadczyć i to udowodnić, umrze ten, kto dopuszcza się czarów”25.

Prawo hetyckie § 44b

„Jeśli ktoś wykonuje [z pomocą magii] rytuał oczyszczenia drugiej osoby, złoży też pozostałości 
[po rytuale] w miejscu spalania. Jeśli jednak wykonuje to w czyimś domu, to są to czary i pod-
lega to sądowi królewskiemu”26.

Prawo hetyckie § 111 (11)b

„Jeśli ktoś formuje glinę [by uczynić zastępczą post]ać, (to są) czary (i podlega to) sądowi kró-
lewskiemu”27.

Prawo hetyckie § 170 (55)

„Jeśli jakiś wolny obywatel węża zabije i przy tym wypowie imię innego (człowieka), da on 
jedną minę srebra. Jeśli jest on niewolnikiem, to zostanie stracony”28.

23 Tak sugeruje Raymond Westbrook, A History of Ancient Near Eastern Law, t. 1 (Leiden, Boston: Brill, 2003), 
196. W Texte aud der Umwelt des Alten Testaments (dalej TUAT), red. O. Kaisert. t. 1/1 (Gütersloh: Gütersloher 
Velagshaus, 1982), 21 i w The Context of Scripture (dalej CS), t. 2: Monumental Inscriptions from the Biblical 
World (Leiden, Boston: Brill, 2003), 410 tłumaczenie ma jednak lukę w miejscu, gdzie znajdowało się słowo opi-
sujące rodzaj oskarżenia. Podobnie w tłumaczeniu Edwarda Lipińskiego, Prawo bliskowschodnie w starożytności. 
Wprowadzenie historyczne (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), 56.

24 Tłumaczenie Marek Stępień, Kodeks Hammurabiego (Warszawa: Alfa, 2000), 80.
25 Tłumaczenie własne na podstawie niemieckiego tłumaczenia Rykle Borger w: TUAT, t. 1, 90.
26 Tłumaczenie własne na podstawie niemieckiego tłumaczenia Einar von Schuler w: TUAT, t. 1, 104.
27 Tłumaczenie własne na podstawie niemieckiego tłumaczenia Einar von Schuler w: TUAT, t. 1, 113.
28 Tłumaczenie własne na podstawie niemieckiego tłumaczenia Einar von Schuler w: TUAT, t. 1, 118–119.
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Prawo neo-babilońskie § 7

„Kobieta, która przeprowadziła jakiś rytuał magiczny lub rytuał ekspiacyjny (przeciwko?) na 
polu jakiegoś obywatela, na drodze, z pomocą (lub przeciwko?) łodzi, pieca lub z pomocą (prze-
ciwko?) jakiejkolwiek innej rzeczy, z drewna (pośród drzew?), którego użyła w rytuale, powin-
na dać właścicielowi trzykrotność zbiorów. Jeśli z pomocą (przeciwko?) łodzi, pieca lub innej 
rzeczy rytuał przeprowadziła, powinna zwrócić trzykrotność strat poniesionych na polu. Jeśli 
przy bramie domu jakiegoś człowieka… wodę… złapana jest… (powinna być zabita?)”29.

W Kodeksie Hammurabiego główny problem stanowi prawomocność oskarżenia. Jak 
widać zarzut traktowany jest poważnie nawet w przypadku, gdy trudno go jednoznacz-
nie dowieść. Prawodawca zaleca w tym wypadku oskarżonemu (!) udać się do (boga-) 
rzeki30 i poddać się „boskiemu sądowi” (próbie wody, tzw. ordalia31). Wszystko to w prze-
konaniu, że boski sędzia wyda wyrok i ukarze lub ocali oskarżonego w zależności od 
tego, czy oskarżenie jest prawdziwe, czy też nie.

Przepis z okresu średniego państwa asyryjskiego skupia się już tylko na możności 
dowiedzenia oskarżenia. Przyłapanie na gorącym uczynku i możność dowiedzenia skut-
kują wyrokiem śmierci. Ten przepis jest najbliższy prawu z Wj 22,17. Prawdopodob-
nie jak ono zakłada także istnienie jakiegoś „lokalnego” systemu sądowego, innego od 
sądów królewskich32. Te ostatnie ograniczały zatem swoje interwencje do przypadków 
związanych z państwem, pozostawiając lokalne zagrożenia interesu publicznego miej-
scowym sądom33.

Prawo hetyckie także ma na myśli, tym razem bardzo konkretny rodzaj szkodliwej 
dla innych magii. Powagę zagrożenia wynikającego z tych działań podkreśla podda-
nie ich osądowi najwyższej władzy, czyli królowi34. W tej kwestii regulacja jest zgodna 
z wytycznymi króla Telepinu (około 1500 rok przed Chrystusem), który królewskim 
dekretem ustalił zasady następstwa tronu, a przy okazji podał też wytyczne odnośnie 
do funkcjonowania królewskich spichlerzy, regulacje dotyczące zabójstw oraz uprawia-
jących czary. W tym ostatnim przypadku zalecał poddanie czarowników sądowi królew-
skiemu35. W drugim przypadku prawodawca jednocześnie różnicuje karę dla sprawców 

29 Tłumaczenie własne na podstawie niemieckiego tłumaczenia Rykle Borger w: TUAT, t. 1, 93–94. Sugestie w na-
wiasach za tłumaczeniem Marthy Roth w CS, 360–361.

30 Tak tłumaczy Rykle Borger w TUAT, t. 1, 44–45.
31 Na ten temat por. Karel Van der Toorn, „Ordeal”, w: The Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Freedman, t. 5 (New 

York: Doubleday, 1992), 40–42.
32 Westbrook, A History, t. 1, 524.
33 Westbrook, A History, t. 1, 526.
34 Teksty hetyckie poświęcone tak zwanej „czarnej magii”, częściej stanowią dowód strachu przez jej skutkami 

(podejrzenia, oskarżenia, strach), niż dowód częstego jej uprawiania. To problem natury psychologiczno-spo-
łecznej powszechny nie tylko u Hetytów, ale i na całym starożytnym Bliskim Wschodzie, uważa Jared L. Miller, 

„Practice and Perception of Black Magic Among the Hittites”, Altorientalische Forschungen. Akademie Verlag 37, 
2 (2010): 167–185, dostęp 21.10.2018, https://www.assyriologie.uni-muenchen.de/personen/professoren/miller/
publ_miller/black_magic_2010.pdf.

35 Tekst w Hans M. Kümmel, TUAT 1.5, 464–470, zwłaszcza 470: paragraf B IV.
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„złych zaklęć”. Wolny obywatel płaci za tego rodzaju działania wobec innego obywatela 
jedynie grzywnę, zaś śmierć ponosi w takich sytuacjach jedynie niewolnik. Regulacje 
z §§ 43–44 nie do końca pasują w kontekście i w różnych manuskryptach zajmują też 
różne pozycje. Pokazuje to, że stanowiły późniejsze uzupełnienie. Paragraf 170 to część 
zbioru poświęconego przepisom kultowym36. Zatem w ścisłym tego słowa znaczeniu 
czarom, przypominającym trochę praktyki voodoo, poświęcony jest jedynie paragraf 111.

Przepis z Prawa neo-babilońskiego jest trudny do tłumaczenia i zrozumienia. Najogól-
niej rzecz ujmując, problem dotyczy kobiety usiłującej rzucić jakieś zaklęcie. W pierw-
szym wypadku, gdy rzecz dotyczy pola musi zapłacić trzykrotność zbiorów. Drugi 
przypadek dotyczy prawdopodobnie rzeczy innych niż dom, wówczas również musi 
zapłacić trzykrotność za uszkodzoną własność. Trzeci wypadek dotyczy klątwy rzuconej 
na dom jakiegoś człowieka, w tej sytuacji musi zostać ukarana śmiercią37.

3. Kontekst literacki Wj 22,17

Zbiór z Wj 22,17–19 strukturalnie nawiązuje do innego, podobnego do niego małego 
zbioru nakazów, zakończonych wezwaniem do wykonania kary śmierci (Wj 21,12–17). 
Tam chodziło o przestępstwa ze sfery życia świeckiego (zabójstwo, porwanie, brak sza-
cunku wobec rodziców). Tym razem chodzi o sferę życia religijnego i nadużycia natury 
seksualnej. Nie mamy ponadto już do czynienia z formułami kazuistycznymi (tak głów-
nie w Wj 21,1–22,16), lecz apodyktycznymi, a sama kara śmierci nie zawsze jest wska-
zana wprost i jednoznaczne. Pojawiają się tu bowiem formuły: „nie pozwolisz żyć” 
(22,17), „musi umrzeć” (Wj 22,18), „podlega klątwie” (Wj 22,19). Pierwszy przypadek 
równie dobrze mógłby tu oznaczać jakiś rodzaj banicji, czy jak zobaczymy potem, zakaz 
uprawiania nekromancji, a trzeci „złe słowa”. Niemniej „klątwa” (ḥērem) zwykle ozna-
cza w praktyce „społeczne unicestwienie” osoby i wszystkiego, co do niej przynależy38. 
Interesujący nas nakaz dotyczy „uprawiania czarów/magii”. Dwa pozostałe dotyczą 
obcowania ze zwierzętami (zoofilia) oraz składania ofiar innym bogom (Wj 22,18–19). 
Napiętnowane tu trzy formy zachowania oznaczają zredukowanie godności człowieka 
i stanowią afront wobec Jhwh. Być może to, co łączy wszystkie trzy prawa, to również 
ich związek z jakimiś obcymi praktykami religijnymi39. W tej kwestii nie mamy jednak 
żadnej pewności40.

Nie można wykluczyć, że pierwotnie oba zbiory, ze względu na podobną tematykę 
(kara śmierci), tworzyły jeden mały zbiór, gdyż Wj 21,12 i 22,19 tworzą dobre ramy dla 

36 Westbrook, A History, t. 1, 625–626, 646–647.
37 Raymond Westbrook, A History of Ancient Near Eastern Law, t. 2 (Leiden, Boston: Brill, 2003), 966.
38 Janusz Lemański, Księga Wyjścia. Podręczny Komentarz Biblijny (dalej PKB) (Tarnów: Byblos, 2012), 200–201.
39 Umberto Cassuto, A Commenatry on the Book of Exodus (Jerusalem: Magnes, 1967), 289; Nahum Sarna, Exodus, 

JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1991), 136.
40 Janusz Lemański, Księga Wyjścia. Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 2 (dalej NKB.ST) (Częstochowa: 

Edycja Świętego Pawła), 478–481.
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takiej pierwotnej kompozycji41. Zbiór mógł być rozłożony potem jako wprowadzenie do 
dwóch części Kodeksu Przymierza. Tego nie da się jednak – póki co – jednoznacznie 
dowieść. Nieliczni tylko uważają, potem że Wj 21,12–17 i Wj 22,17–19 w obecnym kon-
tekście to początek i koniec pierwszej części tego kodeksu. Większość jest zdania, że oba 
zbiory pomyślane zostały jako wprowadzenia do obu części kodeksu.

4. Problem właściwego rozumienia Wj 22,17

W języku hebrajskim to zaledwie trzy słowa: mĕkaššēpāh lō’ tĕḥajjeh. Formuła tego 
nakazu jest charakterystyczna potem także dla kolejnych nakazów i praw. Na początku 
zdania stoi dopełnienie, a za nim formuła czasownikowa specyfikująca to, co się na- 
lub zakazuje. Wj 22,17 w dosłownym tłumaczeniu brzmi zatem: „Uprawiającej czary 
(czyli: czarownicy) nie pozwolisz żyć”. Chodzi o pierwsze z serii trzech wskazań łączo-
nych ze sobą z uwagi na fakt, że choć na trzy różne sposoby, to wszystkie one – jak 
to zaznaczono – prawdopodobnie sugerują „karę śmierci” za każde z wymienionych tu 
przewinień42.

4.1. „Uprawiająca magię” czy „uprawiający magię”?

Od strony gramatycznej występuje tu najpierw imiesłów rodzaju żeńskiego od wspomi-
nanego już rdzenia kšp – „uprawiać czary/magię”, „czarować”. Jako, że forma jest żeń-
ska: „uprawiająca czary”, to tłumacze oddają ją po prostu jako „czarownica”. Pierwszy 
problem polega jednak na tym, że Stary Testament zna także mężczyzn trudniących się 
tego rodzaju zajęciami (Wj 7,11; Pwt 18,10; Mi 3,5; Dn 2,2). W takich wypadkach męski 
odpowiednik w języku hebrajskim, to mĕkaššēp, zaś liczba mnoga mĕkaššēpîm43. Skoro 
rzeczy tak się mają, to rodzi się uzasadnione pytanie: czemu zatem prawodawca obej-
muje zakazem wyłącznie kobiety?

Część badaczy sądzi44, że żeński imiesłów nie wskazuje tu wyłącznie na kobietę jako 
podmiot działający, lecz stanowi ogólny nomen actionis, stąd wszelka dyskusja nad spe-
cjalnym rodzajem czynności magicznych wykonywanych wyłącznie przez kobiety nie 
ma większego sensu, gdyż rzecz idzie o zakaz uprawiania magii w ogóle, bez różni-

41 Albrecht Alt, „Die Ursprünge des israelitischen Rechts” (1934), w: Kleine Schriften, t. 1 (München: Beck, 1953), 
278–332.

42 Na ten temat Klaus Grünwaldt, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das Recht im Alten Testament (Mainz: Matthias-
-Grünewald-Verlag, 2002), 54–59.

43 Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski 
Starego Testamentu, t. 1 (Warszawa: Vocatio, 2008), 474 (dalej KBL); Walter Gesenius, Hebräisches und aramäi-
sches Handwörterbuch über das Alte Testament, t. 3 (Berlin, Heildelberg, New York: Springer, 182005), 577.

44 Tak Christoph Dohmen, Exodus 19–40, Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament (Freiburg, Basel, 
Wien: Herder, 2004), 171 ze wskazaniem na Diethelm Michael, Grundlegung einer hebräischen Syntax (Neukir-
chen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1977), 66.
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cowania płci osób ją uprawiających45. Takie uogólnienie jednak jest zbyt daleko idące. 
W Izraelu były wszak osoby trudniące się takimi rodzajami magii, która niekoniecznie 
uważana była za złą. Wystarczy przypomnieć sobie o „magicznych czynnościach” wyko-
nywanych przez Eliasza i Elizeusza nad ciałami zmarłych (por. 1 Krl 17,20–22; 2 Krl 
4,34–35; por. też 2 Krl 2,24; 4,43)46. Tym razem niewątpliwie rzecz idzie o jakiś rodzaj 
praktyki, który można uznać za zły, szkodzący innym ludziom. Czy oznacza to, że owa 
praktyka przypisana jest wyłącznie kobietom?

Septuaginta tłumaczy tu użyty imiesłów bardziej neutralnie, za pomocą słowa 
farmakeuō, co niektórzy badacze próbują oddać słowem herbalist (zielarz)47. Kon-
tekst jednak wydaje się tu negatywny, a magia/czary, o których mowa, stanowią raczej 
poważne zagrożenie dla społeczności, dlatego też sugestia tego rodzaju jest mało przeko-
nująca48. Hebrajski rdzeń kšp ma ponadto podobne znaczenie, jak jego akadyjski odpo-
wiednik kašāpu49 i tak samo zawsze ma negatywne konotacje. Sugeruje to zresztą już 
sama stanowczość nakazu i surowość kary. Stąd na 13 zastosowań w Starym Testamen-
cie kontekst wskazuje na jakiś szkodliwy rodzaj magii (Pwt 18,9–22; Mi 5,11; 2 Krl 9,22; 
2 Krn 33,6; do tej grupy prawdopodobnie zalicza się także Wj 22,17), czasem praktyko-
wany nawet przez specjalistów w ramach rodzimej religii (Jr 27,9; Ml 3,5). W niektórych 
wypadkach oskarżenie o czary pejoratywnie stygmatyzuje wyznawców obcych religii 
oraz specjalistów od związanych z nimi rytuałów (Wj 7,11; Iz 47,9.12; Na 3,4; Dn 2,2)50.

W związku z powyższym, wielu badaczy uważało, że zakaz z Wj 22,17 dotyczył 
wyłącznie magii uprawianej przez przedstawicieli obcych religii51. W nich magia często 
stanowiła część rytuału religijnego52 i polegała na próbach manipulowania siłami natury 
przez specjalne zaklęcia, rzucanie uroku, amulety czy specjalne rytuały magiczne. Tego 
rodzaju zachowania były jednak także obecne pośród Izraelitów i nie zawsze, a przynaj-

45 Dohmen, Exodus 19–40, 142 tłumaczy zatem „Wer Magie treib…”.
46 Rainer Albertz, Exodus 19–40, Züricher Bibelkommentare. Altes Testment 2.2 (Zürich: Theologische Verlag, 

2015), 101.
47 Ann Jeffers, Magie and Divination in Ancient Palestine and Syria. Studies in the History and Culture of the An-

cient Near East 8 (Leiden, New York, Köln: Brill, 1996), 65–68.
48 Greckie farmakos = „mixer of magical potions, sourcerer, magician”; J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie, A Gre-

ek – English Lexicon of the Septuagint, t. 2 (Stuttgart: Deutsche Bibelgeselschaft, 1996), 500. Por. też Oktawiusz 
Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001), 465.

49 Schmitt, Magie, 107.
50 Na ten temat Gunnel André, „kāšap”, w: Theological Dictionary of the Old Testament, t. 7, red. G. Johannes Bot-

terweck i inni (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 360–366; Malcolm J.A. Horsnerl, „kšp”, w: New International 
Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, red. William A. VanGemeren (London: Paternoster Press, 
1997), 735–738; Schmitt, Magie, 107–109.

51 Tak m.in. Martin Noth, Das zweite Buch Mose: Exodus, Das Alte Testament Deutsch 5 (Göttingen: Vandenho-
eck&Ruprecht, 1959), 150: „Magia oznacza dla wiary Starego Testamentu relacje z siłami wrogimi Bogu lub 
z obcymi bogami” czy Ludger Schwienhorst-Schönberger, Das Bundesbuch (Ex 20,22–23,33): Studien zu seiner 
Entstehung und Theologie, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 188 (Berlin, New York: 
de Gruyter, 1990), 329–330. Tak wcześniej i potem również inni komentatorzy: H. Holzinger, G. Beer – K. Gal-
ling, U. Cassuto, B.S. Childs, J.I. Durham.

52 Helmer Ringgren, Le religioni dell’Oriente Antico, Biblioteca di cultura religiosa 58 (Brescia: Paideia Editrice, 
1991), 171–176.
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mniej nie wszystkie ich rodzaje, oceniane jako naganne. Nie ma, co prawda, pewności 
czy ich obecność w kontekście jahwizmu oznacza, że stanowiły one jakiś wcześniej-
szy (prymitywny?) etap w rozwoju tegoż jahwizmu, czy raczej były efektem obcych 
wpływów lub po prostu odbiciem ogólnie rozumianej kultury starożytnego Bliskiego 
Wschodu, które ortodoksyjny jahwizm uznał za naganne53. Granica pomiędzy „złą magią” 
i dozwolonymi praktykami mantycznymi w tych wypadkach nie zawsze była wyraźna 
i jednoznaczna. Takie wrażenie zresztą robią również niektóre przykłady znajdujące się 
w Biblii (Wj 7,11; Kpł 19,26; Pwt 18,10–14; 2 Krl 21,6 = 2 Krn 33,6; Iz 2,6; 47,9.12; Dn 
2,2). Niemniej oskarżenia i zakazy pojawiające się w przywołanych miejscach biblijnych 
oraz znaczenie hebrajskiego leksemu, tożsame – jak wspomniano – z jego akadyjskim 
odpowiednikiem54, wykluczają zawężoną wyłącznie do wpływu obcych religii interpre-
tację. Pokazują one bowiem, że magia i wszelkie formy wróżbiarstwa nie były czymś 
całkowicie obcym dla starożytnych Izraelitów. Trudno zatem ograniczać nieaprobowane 
czynności opisywane z pomocą rdzenia kšp wyłącznie do polemiki z wpływami na przy-
kład religii asyryjskiej55.

Etymologicznie rdzeń kšp odnosi się zwykle do różnych form wróżbiarstwa, ale ozna-
cza również czynności magiczne zmierzające do aktywizacji bóstwa lub demona. Pro-
blem dotyczy, jak się wydaje, nie tylko czynności magicznych skierowanych przeciwko 
innym osobom i mających na celu zaszkodzenie im, ale uprawiania „złej” magii w ogóle56. 
Zakaz mógł być początkowo efektem pewnego tabu i chęci obrony przed wpływem uroku 
czy innego rodzaju magii, która przynosiłaby szkodę innemu członkowi wspólnoty (por. 
Prawo hetyckie §§ 111.170). Zakaz z Wj 22,17 pełniłby zatem początkowo funkcję czy-
sto społeczną i chronił wspólnotę przed jednostkami, które chciałyby jej w jakikolwiek 
sposób zaszkodzić57. Czynności magiczne mające na celu zaszkodzenie innym mogły 
wiązać się z przywoływaniem jakiś demonicznych sił lub po prostu wpływaniem w ten 
sposób na aktywność jakiegoś bóstwa58. Teksty ugaryckie pokazują, że dla obrony przez 
tego rodzaju czarami przywoływano nawet bóstwo – Horona, aby uzyskać moc odpo-
wiednią do przełamania mocy sprawczej czarów59.

Z czasem, jeszcze w czasach monarchii, uprawianie magii także w jej „pozytywnym 
sensie” (tzw. biała magia) w ramach familijnych kultów, mogło stać się przedmiotem 

53 Joanne Kuemmerlin-McLean, „Magic. Old Testament”, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman 
(New York: Doubleday, 1992), 468–469.

54 Akadyjskie kašāpu, kuššapu – „oczarowywać, wypowiadać złorzeczące zaklęcia” (CAD 8,284); por. Horsnerl, 
„kšp”, 735.

55 Tak sugeruje Schwienhorst-Schönberger, Das Bundesbuch, 330, 416. Przeciwnie sądzi natomiast Schmitt, Ma-
gie, 337.

56 Tak m.in. Dohmen, Exodus 19–40, 171; Duane A. Garrett, A Commentary on Exodus, Kregel Exegetical Library 
(Grand Rapids: Kregel Academic, 2014), 518.

57 Schmitt, Magie, 339.
58 Thomas Witton Davies, Magic, Divination, and Demonology: Among the Hebrews and Their Neighbours (New 

York: Ktav, 1969), 47–50.
59 Udo Rüterswörden, „Horon”, w: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, red. K. van der Toorn i inni (Le-

iden: Brill, 1999), 425–426.
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polemiki ze strony przedstawicieli urzędowej religii, która wykluczała takie „prywatne 
praktyki” (Pwt 18,10)60, traktując je jak zagrożenie dla relacji całego Izraela z jego Bogiem. 
W ten sposób praktyki tego rodzaju stają się automatyczne antyjahwistyczne, antynaro-
dowe, czyli krótko mówiąc szkodliwe i nielegalne. Z tych też powodów umieszcza się je 
pośród innych nieortodoksyjnych praktyk (Kpł 19,26–31; Pwt 18,9–14; 2 Krl 17,15b–17; 
21,1–7 = 2 Krn 33,1–17; Iz 57,3.5)61. W tym wypadku nakaz z Wj 22,17, umieszczony 
w kontekście Kodeksu Przymierza, zyskuje po raz pierwszy nową, teologiczną rangę. 
Uprawianie czarów jest już odtąd nie tylko przestępstwem polegającym na naruszeniu 
porządku jakiejś lokalnej społeczności i będącym zagrożeniem dla niej samej, ale staje 
się przestępstwem groźnym dla całego narodu wybranego.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że o ile prawodawca z Wj 22,17 dekretuje „nie 
pozwolisz żyć” (Piel imperfectum od rdzenia ḥjh, 2 os. r. męski, l. poj.), to prawodawca 
deuteronomistyczny jedynie potępi tego rodzaju praktyki (Pwt 18,10). Być może z cza-
sem doszło do „złagodzenia” w sposobie traktowania uprawiających „złą magię”, gdyż 
Pwt 18,10–12 uważane jest za powygnaniowe uzupełnienie w ramach tekstu deuterono-
mistycznego. Skoro samą, piętnowaną tu, praktykę wraz innymi wymienionymi obok 
niej, uważano za rodzaj apostazji wobec Jhwh62, to takie „złagodzenie” może budzić 
zdziwienie. Chyba, że – jak zostanie pokazane w następnym paragrafie – końcowe słowa 
należałoby zrozumieć inaczej niż tradycyjnie.

Autora nurtuje jednak pytanie o to, dlaczego w takim razie prawodawca biblijny stosuje 
w opisie zakazanych czynności żeński imiesłów, który sugeruje ograniczenie, że chodzi 
wyłącznie (?) o ten rodzaj praktyk wykonywany przez kobiety? Magią – jak wynika 
z tekstów biblijnych – zajmowały się wszak nie tylko one (tak w 1 Sm 28; Iz 47,9.12; Ez 
13,18; Na 3,4), ale i mężczyźni (Wj 7,11; Pwt 18,10; 2 Krn 33,6; Jr 27,9; Dn 2,2). Trady-
cja rabiniczna63 tłumaczyła to tym, że kobiety były bardziej podatne na magię (b.Sanh 
67a; Raszi, Ibn Ezra) i tym samym wszystkie podejrzane mogły być oskarżane o jej 
uprawianie. Luzzato wskazuje nawet teksty, które mogą o tym świadczyć (2 Krl 9,22; Iz 
47,12; Na 3,4; 1 Sm 28,7; Ez 13,18–23). Pesachim 110a sugeruje wręcz, że wystarczy, by 
zwróciły się do siebie twarzami i zaczęły szeptać, aby być podejrzane o uprawianie cza-
rów. Miszna Abot 2,7, konkluduje te tendencje słowami „dużo kobiet, to dużo czarownic”. 
W Testamencie Rubena za czarownice uznaje się przedpotopowe kobiety z czasów nefi-

60 Rainer Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, t. 1 (London: SCM Press, 1994), 
210–216. Por. też Schwienhorst-Schönberger, Das Bundesbuch, 330, 416.

61 Horsnerl, „kšp”, 735.
62 Eckart Otto, Deuteronomium 12,1–23,15, Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament (Freiburg, Ba-

sel, Wien: Herder, 2016), 1495.
63 Giuseppe Veltri, Magie und Halakha. Ansätze und einem empirischen Wissenschaftsbegriff im späntiken und früh-

mittelalterichen Judentums, Texte und Studien zum Antiken Judentum 62 (Tübingen: Mohr & Siebeck, 1992), 
66–72; Meir Bar-Ilan, „Witches in the Bible and in the Talmud”, w: Approaches to Ancient Judaism, red. W. Bas-
ser, S. Fishbane, New Serial 5 (Atlanta: Scholars Press, 1993), 7–32.



„Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17)…  |  23

lim (por. Rdz 6,1–4)64. Jak już zauważono, nie brak także tekstów świadczących o tym, 
że mężczyźni również uprawiali magię. Być może z tego powodu Mekilta nĕzîqîn 17 
rozumie Wj 22,17 jako ogólny zakaz magii, obejmujący także mężczyzn. Być może cho-
dzi tu już o harmonizację z innymi przepisami (por. Kpł 19,26b.31; 20,6.27; Pwt 18,9–14).

Dawniej wielu badaczy uważało, że w Wj 22,17 chodzi albo o specyficzny rodzaj tego 
typu rytuałów magicznych, albo o stereotyp związany z przekonaniem o złym wpływie 
kobiet i prowokowany przez nie niewłaściwy rodzaj zachowań religijnych65. W Biblii 
tekstem, który może zawierać wyrocznię oskarżającą kobiety („fałszywe prorokinie”) 
o tego rodzaju praktyki i znamionującym zarazem, że stanowiły one w ich wykonaniu 
duży problem społeczno-religijny u progu wygnania babilońskiego, wydaje się być Ez 
13,18–2166. W tym wypadku chodzi chyba głównie o jakieś nieortodoksyjne formy zdoby-
wania wiedzy o przyszłości67, a o ich praktykowanie oskarżone są kobiety – „prorokinie”.

Część badaczy uważała nawet, że w obecnym przepisie nie chodzi w ogóle o magię, 
lecz o praktyki związane z jakąś aktywnością polityczną z wykorzystaniem uwodzenia 
i atrakcyjnością seksualną68. Idąc za tą sugestią niektórzy69 sugerowali nawet, że przepis 
z Wj 22,17 dotyczy jakiegoś rodzaju sztuki uwodzenia, kokieterii, która w ekstremalnym 
wydaniu rozbudzała seksualne pożądanie (por. Ml 3,5). Wtedy też druga część wypo-
wiedzi oznaczałaby zakaz skierowany do ojca, aby nie uczył córki bycia uwodzicielką. 
Kontekst w każdym razie mógłby potwierdzać taki kierunek interpretacji, gdyż wcze-
śniej mowa jest o uwiedzeniu (Wj 22,15–16), a zaraz potem o (męskiej tylko!) zoofilii (Wj 
22,18). Słusznie jednak pyta inny z badaczy70: „But could the Torah really command that 
all pretty or flirtatious girls be executed?” (tłum. Ale czy Tora mogła naprawdę nakazać, 
aby wszystkie ładne lub zalotne dziewczyny zostały stracone?).

Zawężenie nakazu „wyłącznie” do magii kobiecej w Wj 22,17 być może wynika zatem 
z faktu, że chodzi o kobiety zajmujące się nekromancją (por. 1 Sm 28)?71 Wtedy należy 
postawić pytanie, czemu nie mówi się o tym wprost? Inna propozycja sugeruje, że „ogra-
niczenie” wynika z pewnego rodzaju „kompleksu czarownicy” i społecznej marginali-

64 Antoni Paciorek, „Testament XII Patriarchów synów Jakuba”, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkie-
wicz (Warszawa: Vocatio, 1999), 46–48.

65 Porównaj opinie cytowane w: Schmitt, Magie, 337 przypis 12. Na ten temat również Athalya Brenner, The Interco-
urse of Knowledge: On Gendering in the Hebrew Desire and „Sexuality”, Biblical Intepretation Series 26 (Leiden: 
Brill, 1997), 84–86.

66 Porównaj interpretację w: Daniel I. Block, The Book of Ezekiel. Chapters 1–24, The New International Com-
mentary on the Old Testament (Grand Rapids, Cambridge: Eerdmans, 1997), 412–417; Schmitt, Magie, 283–287, 
360–362.

67 Porównaj interpretację w: Karl-Friedrich Pohlmann, Der Prophet Hesekiel/Ezechiel. Kapitel 1–19, Das Alte Testa-
ment Deutsch 22,1 (Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1996), 192–194.

68 Arnold B. Ehrlich, Randglossen zur hebräischen Bibel, Band 1 (Leipzig: Hinrichs, 1908), 354–355.
69 Cornelis Houtman, Exodus 20–40, t. 3, Historical Commentary on the Old Testament (Leuven: Peeters, 2000), 

211–212.
70 William C.H. Propp, Exodus 19–40, The Anchor Bible 2A (New York: Doubleday, 2006), 255.
71 Josef Scharbert, Exodus, Neue Echter Bibel (Würzburg: Echter Verlag, 1989), 94: „Als Hexen galten Frauen, die, 

zumeist auf Bestellung, magische Riten zur Schädigung von Mitmenschen oder Totenbeschwörung vornehmen”.
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zacji kobiet w kulturze starożytnego Lewantu, co zyskałoby przez włączenie w kontekst 
„boskiego” Prawa, nowe, silniejsze uzasadnienie72. Również i taka sugestia nie do końca 
przekonuje. Choć sama propozycja kierunku interpretacji nie musi być błędna. Umiesz-
czenie zakazu w ramach Kodeksu Przymierza sprawia, że to, co dotąd budziło jedynie 
obawy w ramach wąskich grup społecznych, wzmocnione zostało teraz „boskim autory-
tetem” i wyniesione na poziom złej postawy w relacjach z Bogiem oraz zagrożenia dla 
społeczności całego Izraela w jego stosunkach z Jhwh.

Jeśli przyjąć – a jest to w ocenie autora raczej trudne – że Kodeks Przymierza jest 
kompozycją z okresu powygnaniowego, to można sądzić, że „żeńska forma magii” jest 
tu jedynie metaforą idolatrii (tak w 2 Krl 9,22; Ml 3,5), a sam przepis odnosi się do 
wymuszonych rozwodów w celu utrzymania „czystości swojej nacji”, o czym mowa jest 
w Ezd 9–1073.

W późniejszym Prawie zakazane zostały wszelkie formy wróżbiarstwa (Kpł 19,26), 
choć kwestia, o jaki rodzaj czynności tu chodzi, jest nadal sporna. W tym samym zaka-
zie mowa jest jednak również o spożywaniu krwi, więc być może chodziło o takie rytu-
ały, podczas których pito lub wylewano krew, wzywając duchy zmarłych, jakieś siły 
demoniczne lub bóstwa chtoniczne74. Prawo z Kodeksu Świętości stanowi w każdym 
razie, że nekromancja i wróżby plugawią Izraela (Kpł 19,31), zaś karą za to jest wyłącze-
nie uczestników takich rytuałów spośród narodu (Kpł 20,6).

Faktem jest jednak, co zauważono już wcześniej, że czary w kulturach i religiach 
ościennych wobec Izraela nie zawsze były postrzegane jako naganne. Ktoś, kto je upra-
wiał, mógł wykonywać związane z nimi rytuały z myślą o wsparciu jednostek lub całych 
społeczności za pomocą swojej magii. Taki sens ma wyzwanie przez faraona swoich 
magów i czarnoksiężników przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi (por. Wj 7,11). Ich zada-
niem była obrona Egiptu i do takiego zadania byli oni profesjonalnie przygotowani75. 
Jeśli praktyki tego rodzaju nie odbywały się ze szkodą dla innych, a wręcz przynosiły 
pożytek, to mówi się o „białej magii”, zaś kobiety ją uprawiające, uchodziły za „mądre”. 
W Mezopotamii, jak to zauważono, to jednak magia kobieca generalnie uważana była za 
szkodliwą. Już w Anatolii, wspominane określanie SALŠU.GI – „Mądra”, odnoszące się 
do starej kobiety, zajmującej się profesjonalnym zaklinaniem i ocena jej działań, nie są 

72 Schmitt, Magie, 339.
73 John Van Seters, A Law Book for the Diaspora: Revision in the Study of the Covenant Code (New York: Oxford 

University Press, 2002), 104–105. Niektórzy badacze nazywają nawet te wydarzenia „polowaniem na czarowni-
ce”; por. David Janzen, Witch-Hunts, Purity and Social Boundaries: The Expression of the Foreign Women in Ezra 
9–10, Journal for the Study of the Old Testament. Supplements Series 550 (Sheffield: Academic Press, 2002).

74 Na ten temat Antoni Tronina, Księga Kapłańska, NKB.ST 3 (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006), 289–
290; Thomas Hieke, Leviticus 16–27, Herders Teologischer Kommentar zum Alten Testament (Freiburg, Basel, 
Wien: Herder, 2014), 746–747.

75 Na ten temat Werner H. Schmidt, Exodus, Biblischer Kommentar. Altes Testament 2/2.1 (Neukirchen–Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1995), 372–374; T. Desmond Alexander, Exodus, Apollos Old Testament Commentary 2 
(London, Downer Grove: Apollos-InterVarsity Press, 2017), 160.
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aż tak jednoznacznie negatywne. Zastosowanie tego pojęcia sugeruje często, że można 
używać zaklęć zarówno w celu ochrony przed złem, jak i w celu sprowadzenia zła76.

Wszystkie te dotychczasowe propozycje nie rozwiązują jednak kwestii, o jakiej (kobie-
cej?) magii myślał prawodawca, formułując Wj 22,17? Autor nie ma nadal pewności, czy 
chodziło mu o jakiś rodzaj rzeczywistej magii, która była szkodliwa dla członków danej 
społeczności, czy raczej o metaforę działań szkodliwych społecznie i religijne (zakaz 
w obecnym kontekście, to część Kodeksu Przymierza)? Zarzuty wobec „prorokiń” z Ez 
13,18–21 piętnują nie tylko konkretne praktyki wróżbiarskie, ale stawiają je też w pozycji 
zachowań naruszających suwerenność Jhwh. W konsekwencji obwinia się „prorokinie” 
o działalność szkodzącą całej wspólnocie i o praktykowanie tego, co stanowi zarazem 
próbę instrumentalizacji Boga. Jeśli spojrzymy na Wj 22,17 tylko jako na część kom-
pleksu przepisów dotyczących magii, także tej w męskim wydaniu (Pwt 18,9–22; Kpł 
19,26b.31), to w wyszczególnieniu jej „kobiecej” części, doszukiwać się powinno jakiś 
rytuałów wykonywanych wyłącznie przez kobiety. Czy była to nekromancja, jak w przy-
padku 1 Sm 28? Tego nie można jednoznacznie stwierdzić. Jeśli natomiast w żeńskiej 
formie imiesłowu wraz z kontekstem (Wj 22,17–19: najcięższe grzechy w sferze religij-
nej) dostrzeże się ukrytą metaforykę, to przepis może być tylko i wyłącznie aluzją do 
bogatej biblijnej tradycji o wpływie „złych kobiet” (uwodzicielek) na zachowania w sfe-
rze religijnej mężczyzn (por. Rdz 3,6.17!). W jednej i drugiej opcji można znaleźć mocne 
i słabe strony, zatem żadnej nie da się ani definitywnie potwierdzić, ani definitywnie 
wykluczyć.

W opinii autora, przepis w istocie może być pozostałością jakiegoś lokalnego „kom-
pleksu czarownicy”, który znalazł się w Kodeksie Przymierza i wraz z tym nowym kon-
tekstem nabrał nowego znaczenia. W tym pierwotnym dotyczył on jakiś konkretnych 
praktyk, które dziś trudno już sprecyzować. Wraz z nowym kontekstem nie tylko posze-
rza on zakres zagrożenia (cały naród), ale też stawia zachowania opisane rdzeniem kšp 
w roli praktyk antyjahwistycznych. Tu sens może być zarówno konkretny (jakieś kon-
kretne niedozwolone praktyki magiczne/religijne; tak w Ez 13,18–21), jak i metaforyczny 
(wpływ złych/obcych kobiet na postawy religijne Izraela).

4.2. Kara śmierci, zakaz wywoływania zmarłych czy stronniczości?

Jeszcze kilka słów na temat samej sankcji. Wskazana kara opisana jest nieco inaczej niż 
tradycyjnie. Nie ma tu leksemu „musi umrzeć” (môt jûmāt; por. Wj 21,12.15.16.17), lecz 

„nie pozwolisz (jej) żyć” (lō’ tĕḥajjeh). Podobnego zwrotu używa Laban, kiedy oskarża 
Jakuba o kradzież swoich domowych bożków. Grozi wtedy, że „nie pozwoli żyć” temu, 
u kogo je znajdzie (Rdz 31,32). Różnica wynika tu z zastosowanej osnowy czasownika. 

76 Volkert Haas, Hans Jochan Thiel, Beschwörungsrituale der Allaituraḫ(ḫ) und verwandte Texte. Hurrologische 
Studien II, Alter Orient und Altes Testament 31 (Neukirchen–Vluyn/Kevelaer: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978), 
22–26.
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W słowach Labana jest osnowa Qal ( jiḥjeh), zaś obecnie osnowa Piel77. Warto zatem 
zapytać o to, czy aby na pewno sens zwrotu lō’ tĕḥajjeh jest taki sam, jak zwrotu môt 
jûmāt? Wyrok śmierci zakłada jakieś procedury sądowe. Jeśli bowiem wystąpiłoby spon-
taniczne działanie przeciwko komuś podejrzewanemu o czary, to byłoby ono wyrazem 
brutalności i cofnięciem się w stosunku do tradycji prawnej, dotyczącej tego problemu, 
z otoczenia Izraela. W późniejszym czasie Bekhor Shor, średniowieczny, francuski egze-
geta, postrzegał takie (pozaprawne) działania jako zasługę (por. też Filon, Spec. Leg. 
3.92–103). Niemniej tak rozumiane zalecenie stanowiłoby tu silny kontrast dla przepi-
sów z Kodeksu Hammurabiego, w którym zakłada się możliwość rzucenia fałszywego 
oskarżenia78.

Jeśli jednak nakaz rozumie się tradycyjnie jako karę śmierci, to co oznacza potem owa 
kara śmierci? Ukamienowanie (por. Kpł 20,27), będące wykonaniem wyroku? Tak suge-
ruje Targum Pseudo-Jonatan (por. też Mekilta III, 133–134; b.Sanh 67a; Rashi). A może 
chodzi tu o zobowiązanie każdego Izraelity do działania tam, gdzie czasem nie sięga 
system prawny, a zagrożenie konsekwencjami złej magii jest duże? Może jest tu wyłącz-
nie zwrot techniczny, stosowany na rytualne wykluczenie (Pwt 20,16; Lb 31,15; 1 Sm 
27,9–11; por. też Rdz 31,32; Wj 19,13; Mekilta III, 133–134)79. Może chodzi o rodzaj eks-
komuniki prawnej, banicję, pozbawienie kobiety jakiegokolwiek wsparcia, co skazałoby 
ją na nędzę i głód? Jest wreszcie sugestia, by tak ogólny i nieprecyzyjny sposób wskaza-
nia kary, rozumieć w niemniej ogólnym sensie, że „is any kind of execution permitted?”80 
(tłum. jest dozwolona dowolna egzekucja?), a więc dozwolenie każdego rodzaju kary, 
w zależności od sytuacji i okoliczności. Żadnej z tych opcji interpretacyjnych nie da się 
wykluczyć.

Hebrajska forma tĕḥajjeh może być rozumiana, jak już zauważono, jako Piel imper-
fectum liczby pojedynczej 2. osoby rodzaju męskiego i tłumaczona tradycyjnie, w sen-
sie „nie pozwolisz żyć”, cokolwiek to nie znaczyłoby potem w praktyce. Można jednak 
postrzegać ją także jako Piel imperfectum 3. osoby rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej 
(por. Koh 7,12)81. W konsekwencji pojawia się wówczas możliwość alternatywnego tłu-
maczenia: „Czarownica – ona nie spowoduje, aby żył (zmarły)”, czy dokonując parafrazy: 

„(…) nie zaangażuje się w (taką) magię, jaką jest nekromancja”. Drugie tłumaczenie – choć 
rzadko stosowane – sugeruje zatem nie tyle karę śmierci dla uprawiającej czary kobiety, 
ile wskazuje precyzyjnie, jaki rodzaj zakazanej magii ma na uwadze prawodawca (por. 
1 Sm 28). Słaba strona tej propozycji jest jednak taka, że kontekst bliższy sugerowałby 
jednak mimo wszystko raczej jakiś rodzaj kary, a nie sam tylko zakaz jakiejś czynności. 

77 Victor P. Hamilton, Exodus. An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Baker Academic, 2011), 408.
78 Propp, Exodus 19–40, 255–256.
79 Benno Jacob, Das Buch Exodus (Stuttgart: Calver, 1997), 711; Brevard S. Childs, Il libro dell’Esodo. Commento 

critico-teologico (Casale Monferrato: Piemme, 1995; oryg. ang. 1974), 485.
80 Houtman, Exodus 20–40, t. 3, 212.
81 Donald J. Bertherton, „An Invitation to Murder? A Re-interpretation of Exodus 22:18. «You shall Not Suffer 

A Witch to Life»”, Expository Times 116 (2005): 145–152.
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Kobieta wywołująca duchy zmarłych, określana jest ponadto jako ba’ălat-’ȏb (1 S 28,7), 
a nie jako mĕkaššēpāh.

Ibn Ezra uważał, że w przepisie tym w ogóle nie chodzi o czarownicę, ani tym bardziej 
o karę śmierci, lecz o wspieranie kobiety oskarżonej przed sądem (forma ḥijjāh „pozwól 
żyć”). Przepis byłby zatem skierowany do sędziów, którzy mogą próbować z różnych 
powodów chronić kobietę przed należną jej karą82. Tak dla przykładu Saul, który sam 
wypędził wróżbiarzy i czarowników z kraju (1 Sm 28,3b), potem przymykał oko i wręcz 
korzystał z usług kobiety wywołującej duchy (1 Sm 28,7–25). Co jednak przepis doty-
czący wsparcia kobiety przez sędziego robiłby pośród zbioru praw dotyczących prze-
stępstw natury religijnej? I znowu, czemu ten jeden przepis nie miałby żadnej sankcji, 
skoro w tym minizbiorze mają ją dwa pozostałe?

Autor sądzi, że należy pozostać przy tradycyjnej interpretacji, choć samo sformułowa-
nie „nie pozwolisz żyć” nie musi mieć swego najmocniejszego znaczenia w sensie „musi 
umrzeć”.

Zakończenie

Na podstawie dotychczasowych badań można wnioskować, że przepis z Wj 22,17 w swoim 
pierwotnym sensie dotyczył w istocie jakiejś formy praktyk magicznych uprawianych 
przez kobiety. Wcześniej mógł też stanowić, zanim został umieszczony w Kodeksie 
Przymierza i uzyskał rangę zasady religijnej, czysto świecki przepis regulujący zasady 
postępowania w lokalnych zatargach. Już po umieszczeniu w ramach wspomnianego 
kodeksu, zakazany nim rodzaj magii, nabrał nowego, antyjahiwtycznego i tym samym 
antynarodowego znaczenia. Prawodawca ma tu na uwadze niewątpliwie tak zwaną „złą 
magię”, a więc praktyki skierowane przeciwko innym członkom tej samej społeczno-
ści, które miały im zaszkodzić. Czemu zakaz dotyczy tylko kobiet? Odpowiedź może 
wiązać się z domniemanym pochodzeniem tego przepisu. Pierwotnie dotyczył on prak-
tyk uprawianych przez kobiety. Czemu zatem prawodawca nie uogólnił formy, włączając 
w ten zakaz także inne praktyki wykonywane potem również przez mężczyzn? Tu z kolei 
odpowiedź może wynikać z szerszego kontekstu, w którym zakazane są potem wszelkie 
praktyki opisywane rdzeniem kšp (Pwt 18,10; por. Kpł 19,31). Prawodawca nie widział 
zatem potrzeby korygowania starożytnego przepisu, wiedząc, że stanowi on część więk-
szej całości i w jej ramach znajduje wystarczające uzupełnienie.

Odnośnie sankcji należy stwierdzić, że wszelkie próby interpretowania jej inaczej niż 
nakaz ukarania za praktykowanie magii, są nieprzekonujące. Najbliższy kontekst (Wj 
22,17–19) wyraźnie sugeruje, że chodzi o karę. Kwestia tego, czy prawodawca ma tu 
na myśli karę śmierci czy jedynie jakąś formę wyłączenia takiej osoby ze społeczności, 
pozostaje sprawą otwartą. Być może tak ogólny sposób sformułowania potrzeby wymie-

82 August Dillmann, Exodus and Leviticus, Kurzgefasstes egegetisches Handbuch (Leipzig: Hirzel, 1880), 238; po-
daję za Propp, Exodus 19–40, 256.
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rzenia kary pozostawia decyzję o jej formie samej społeczności, w której dokonane 
zostały zakazane praktyki.
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Streszczenie

Przepis prawny z Wj 22,17 służył dawniej jako argument scrypturystyczny, uzasadniający 
„polowania na czarownice”. Jego właściwa interpretacja, mimo tego, że składa się praktycz-
nie z trzech słów, nie jest jednak wcale taka łatwa. Przegląd opinii na ten temat pokazuje 
złożoność tego problemu. W tym artykule przepis biblijny pokazany został na tle innych 
starożytnych praw. Porównanie pozwala sądzić, że obawy przed szkodliwymi czarami były 
obecne we wszystkich kulturach otaczających starożytny Izrael. Teksty biblijne z rdzeniem 
kšp, zastosowanym w Wj 22,17, także pokazują dużą skalę praktykowania opisywanych nim 
czarów i stały, negatywny stosunek to nich. Sam przepis z Wj 22,17 może być pozostałością 
dawnego, lokalnego „kompleksu czarownicy”, wyrazem obaw przed skutkami złej magii. 
Mógł on pierwotnie dotyczyć jakiejś specyficznej formy czarów, uprawianej przez kobiety. 
Od momentu umieszczenia go w Kodeksie Przymierza, nabiera już jednak rangi ogólnonaro-
dowej i staje się elementem walki o czystość jahwizmu. Nie ma pewności, czy sankcja w nim 
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obecna oznacza karę śmierci, rodzaj ekskomuniki, banicję czy jakiś niesprecyzowany rodzaj 
kary, powalający na doraźne działanie w zależności od sytuacji i skali zagrożenia.

Słowa kluczowe: prawo, czarownica, czary, magia, kara śmierci

Abstract

“YOU WILL NOT ALLOW A SORCERESS TO LIVE” (EX 22,17). IN THE SEARCH 
OF A PROPER UNDERSTANDING OF ONE OF THE OLD TESTAMENT RIGHTS

In the past, the legal article from Ex 22,17 served as a scripturistic argument justifying the 
“witch-hunt”. Its correct interpretation, despite its length, is not so easy. The review of the opi-
nions on this topic shows its complexity. The article shows the biblical law against other ancient 
ones. The comparison suggests that the fears of harmful spells were current in all cultures of 
ancient Israel. The biblical texts with the kšp core used in Ex 22,17 also show a large scale of 
practicing the spells and the constant, negative attitude to them. The law from Exodus 22,17 
may be a remnant of the former local “witch complex”, the sign of fear of the effects of evil 
magic. It could originally refer to a specific form of spells cultivated by women. Since it was 
placed in the Covenant Code, it has become national turned into a part of the struggle for the 
purity of Jahvism. However, there is no certainty whether the presented sanction means the 
death penalty, a kind of excommunication, banishment or some unspecified type of punishment 
which allow to take a temporal action depending on the situation and the scale of the threat.

Keywords: law, witch, witchcraft, magic, capital punishment 
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OPRACOWANIE KSIĘDZA PROFESORA REKTORA 
MARIANA RECHOWICZA NA TEMAT DIAKONATU 
STAŁEGO Z 1961 ROKU2 

Wstęp

Jednym z owoców Soboru Watykańskiego II jest przywrócenie w Kościele katolickim 
diakonatu stałego3. W Europie Zachodniej pierwsi kandydaci do diakonatu stałego otrzy-
mali święcenia w katedrze w Kolonii 28 kwietnia 1968 r., a więc niecałe dwa i pół roku 
po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II4. W Polsce wprowadzenie diakonatu 
stałego nastąpiło relatywnie bardzo późno5. Dopiero w latach 2001–2004 uregulowano 

1 Dr Michał Białkowski – historyk, politolog, regionalista; adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji na Wydziale 
Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prezes Klubu Inteligen-
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Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (edycji toruńskiej „Głos z Torunia”); członek redakcji półrocznika nauko-
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dialnej w Toruniu. Inicjator i redaktor naukowy publikacji wielotomowej Studia soborowe. Historia i nauczanie 
Vaticanum II, t. 1 (Toruń–Gdańsk, 2013); Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, cz. 1–2 (Toruń 
2014–2015). Adres do korespondencji: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 87-100 Toruń, ul. Batorego 39L; e-mail: bialkowski@umk.pl.

2 Dokument został udostępniony dzięki oficjalnej zgodzie udzielonej autorowi przez kardynała Kazimierza Nycza, 
arcybiskupa metropolitę warszawskiego. 

3 Marek Marczewski, „Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po Soborze Watykańskim II”, Diakon 7–8 
(2010–2011): 31–44. 

4 Marek Marczewski, „Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim”, Collectanea Theologica 67, 
4 (1997): 62; Marek Marczewski, „Dopiero Sobór Watykański II uczynił zadość prośbom i życzeniom, by przy-
wrócić diakonat stały”, w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, cz. 2, red. Michał Białkowski 
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kwestie prawne, a pierwsze święcenia diakonatu stałego udzielone żonatemu mężczyźnie 
miały miejsce w diecezji toruńskiej 6 czerwca 2008 r. Liturgia święceń sprawowana była 
w kościele pw. św. Józefa w Toruniu – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy6. 
Aktualnie decyzje co do przygotowania do posługi i dopuszczenia do święceń pozostają 
w kompetencji poszczególnych biskupów diecezjalnych. 

Sięgnięcie do źródeł pozwala na odtworzenie genezy instytucji diakonatu stałego 
w Polsce oraz poglądów na to zagadnienie formułowanych przez hierarchów i przed-
stawicieli nauki katolickiej7. Prezentowany poniżej dokument – mimo upływu czasu – 
pozostaje wciąż aktualną diagnozą. Jego istotne treści są szczególnie cenne, ponieważ 
nie dysponujemy zbyt obfitymi materiałami archiwalnymi. Edycja źródłowa zawiera 
nie opublikowaną w Polsce opinię autorstwa księdza profesora Mariana Rechowicza 
(1910–1983), zatytułowaną: Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji 
i potrzeb Kościoła w Polsce. Dokument naprawdopodobniej powstał w 1961 r. Maszy-
nopis znajduje się w materiałach archiwalnych Archiwum Archidiecezjalnego Warszaw-
skiego (AAW), zespół Sekretariat Prymasa Polski (SPP), dział Episkopat Polski (EP), 
zwierających m.in. protokoły zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski (KEP). 
W dokumentacji dotyczącej 69. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 15–16 listo-
pada 1961 r. znajdujemy wspomniane opracowanie8. Jest to dokument papierowy obej-
mujący szesnaście stron tekstu sporządzonego pismem maszynowym, czarną czcionką 
humanistyczną. Elementem charakterystycznym jest zamieszczenie na stronie szóstej 
tabeli zawierającej dane statystyczne. Rysunek tabeli wykonany został przy użyciu dłu-
gopisu z wkładem o barwie granatowej. Stan zachowania dokumentu – bardzo dobry.

Opracowanie – jak już wspomiano, nie było dotąd publikowane w Polsce – choć zostało 
wydane w 1962 r. w języku niemieckim w formie artykułu naukowego zamieszczonego 
w prestiżowym opracowaniu zbiorowym Diaconia in Christo…, redagowanym przez o. 
Karla Rahnera SJ (1904–1984) i ks. Herberta Vorgrimlera (1929–2014)9. Praca ta dedyko-
wana została kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prymasowi Polski, arcybiskupowi 
gnieźnieńskiemu i warszawskiemu oraz kardynałowi Franzowi Königowi, arcybisku-
powi wiedeńskiemu. Celem publikacji było przybliżenie diakonatu stałego ojcom sobo-
rowym z wyraźną zachętą, by przywrócić go do posoborowej rzeczywistości Kościoła10.

6 Waldemar Rozynkowski, „Uzdolnieni do diakonii”, Civitas Christiana 11 (2017): 17–19; Waldemar Rozynkowski, 
„Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce”, w: Jubileusz Diecezji Toruńskiej. 
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, red. Waldemar Rozynkowski, Paweł Borowski (Toruń, 2017), 117–128.

7 Marek Marczewski, „Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce”, Diakon 11 (2014): 7–33; Waldemar 
Rozynkowski, „O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce”, Diakon 12–13 (2015–
2016): 51–54.

8 Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego (AAW), SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, 
Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 53–68.

9 Marian Rechowicz, „Das Problem des Diakonats im Hinblick auf die Situation und den Bedarf der Kirche in Po-
len”, w: Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakontes, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler (Freiburg 
im Breisgau, 1962), 435–447. 

10 Marek Marczewski, „Karl Rahner o diakonacie stałym”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 46, 6 (1999): 358–359.
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Z uwagi na bardzo ograniczony dostęp do tego tekstu (wszak wydany został ponad 
pół wieku temu), barierę naukowego języka niemieckiego oraz znaczący wzrost zainte-
resowania w ostatnich latach instytucją diakonatu, wydaje się zasadne udostępnienie go 
możliwie najszerszemu kręgu odbiorców. Ponadto edycja źródłowa maszynopisu była 
wielokrotnie podnoszonym postulatem badawczym. Na użytek edycji cały tekst źró-
dłowy poprawiono i ujednolicono. Jednocześnie uwspółcześniono zamieszczone zapisy 
bibliograficzne i poprawiono oczywiste pomyłki pisarskie.

1. Soborowy kontekst powstania opracowania oraz idei odnowy diakonatu 
stałego

Warto podkrelić, że opracowanie księdza profesora Mariana Rechowicza oraz umiesz-
czenie go w publikacji zbiorowej, ku czci dwóch wybitnych hierarchów z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, silnie wpisuje się w prace przygotowawcze do zapowiedzianego 
w styczniu 1959 r. przez papieża Jana XXIII soboru powszechnego. Już w trakcie prac 
Komisji Przedprzygotowawczej napłynęło 2150 odpowiedzi biskupów z całego świata, 
zawierających propozycje najważniejszych problemów, którymi miał zająć się przyszły 
sobór. Spośród nich, aż 600 dostojników kościelnych zwracało uwagę na konieczność 
przywrócenia diakonatu stałego w Kościele powszechnym11.

Przygotowania do soboru weszły w fazę zaawansowanych prac studyjnych w momen-
cie utworzenia Centralnej Komisji Przygotowawczej (Komisji Głównej), jedenastu spe-
cjalistycznych komisji przygotowawczych oraz trzech sekretariatów (do spraw Jedności 
Chrześcijan; Środków Społecznego Przekazu; Administracyjnego), co miało miejsce 
5 czerwca 1960 r.12 Szczególną rolę w procesie opracowywania głównych tematów przy-
szłych obrad odgrywała Centralna Komisja Przygotowawcza grupująca, oprócz prze-
wodniczących poszczególnych komisji przygotowawczych, również przewodniczących 
krajowych episkopatów. Z tego tytułu członkiem Centralnej Komisji Przygotowawczej 
Soboru Watykańskiego II został kardynał Stefan Wyszyński13. Gremium to zebrało się 
pomiędzy czerwcem 1961 r. a majem 1962 r. na sześciu intesywnych – nawet tygodnio-
wych – sesjach14. Dla przywrócenia diakonatu istotne znaczenie miała III sesja Central-
nej Komisji Przygotowawczej. Podczas jej obrad, toczących się w dniach 15–23 stycznia 
1962 r., omawiano zagadnienie diakonatu, przy czym nie sformułowano jednoznacznych 
końcowych wniosków, które mogłyby świadczyć o pełnej aprobacie dla odnowy tej 

11 Marczewski, „Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim”, 51. 
12 Storia del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo, vol. 1: Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’ annun-

cio e la preparazione gennaio 1959 – settembre 1962, edizione italiana a cura di A. Melloni (Bologna, 1995), 177; 
Vincenzo Carbone, Il „Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, red. Agostino Marchetto (Vatican: Città del 
Vaticano, 2015), 151–152.

13 Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, ojciec Soboru Watykańskiego II 1962–1965. Wybór dokumentów, oprac. 
Stanisław Wilk, Anna Wójcik (Lublin, 2013), 22.

14 Michał Białkowski, Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice (Toruń, 2016), 36.
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posługi w Kościele15. Podkreślić należy jednak, że zagadnienie to zreferowane było przez 
prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynała Benedetto 
Aloisi Masella jako fragment Schema decreti de Sacramento ordinis16. Relacjonując 
posiedzenie o. Bernard Przybylski OP zanotował:

Chociaż diakoni nie wykorzystują obecnie swych uprawnień, to jednak święcenie to musi po-
przedzać udzielenie sakramentu kapłaństwa i zakłada zasadniczo posiadanie przez kandydata 
tych samych danych duchowych, moralnych i kulturalnych, jakie są wymagane dla kapłaństwa. 
W Kościele łacińskim diakon jest obowiązany do celibatu i brewiarza.
Trudno przewidzieć, jakie decyzje powieźmie Sobór odnośnie przywrócenia diakonatowi jego 
pierwotnej formy, zwłaszcza w krajach misyjnych. W 1957 r. Pius XII oświadczył w przemó-
wieniu na II Kongresie Katolików Świeckich, że sprawa ta nie dojrzała jeszcze do decyzji17.

Natomiast już podczas obrad Soboru Watykańskiego II, wystąpienia na temat dia-
konatu, teologii tego urzędu, samego wprowadzenia posługi oraz współczesnych uwa-
runkowań duszpasterskich toczyły się w trakcie II sesji – jesienią 1963 r. Problematyka 
odnowy diakonatu włączona została do zagadnienia sakramentu święceń. Stąd, gdy 
w październiku 1963 r. przez cztery kolejne tygodnie debatowano na temat prymatu i kole-
gialności biskupów oraz sakramentalności święceń biskupich, podjęto również dyskuję 
o diakonacie stałym18. Konkluzja debat miała miejsce 29 i 30 października 1963 r. Wtedy 
bowiem rozdano ojcom soborowym tekst z pytaniami dotyczącymi spornego rozdziału 
II schematu Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Cztery pierwsze 
pytania zadane ojcom soborowym dotyczyły episkopatu (czy konsekracja biskupa jest 
najwyższym stopniem święceń sakramentalnych?; czy każdy we właściwy sposób kon-
sekrowany biskup w komunii z innymi biskupami i Biskupem Rzymu jest członkiem 
Kolegium Biskupów?; czy Kolegium Biskupów jest następcą pierwotnego Kolegium 
Apostołów oraz że zawsze w komunii z Biskupem Rzymu sprawuje pełną i najwyższą 
władzę w Kościele powszechnym?; czy władza Kolegium Biskupów, zjednoczonego z ich 
przywódcą, przysługuje jej z Bożej łaski?), a piąte – diakonatu (czy przywrócenie diako-
natu jako stałego stopnia świętej posługi, stosownie do potrzeb Kościoła w różnych jego 
częściach jest właściwe?)19.

W pięciu głosowaniach – przy różnej ilości głosów placet (podoba się) – biskupi przy-
jęli wszystkie poprawki. W ten sposób ojcowie Soboru Watykańskiego II potwierdzili, 
że konsekracja biskupia jest najwyższym stopniem święceń sakramentalnych, każdy 

15 Michał Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965 (Lublin: 
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2019).

16 Marczewski, „Karl Rahner o diakonacie stałym”, 356.
17 AAW, SPP, T.: Sobór Powszechny Watykański II (17 VI 1959–30 VI 1962), Trzecia sesja plenarna Centralnej 

Komisji Przygotowawczej II Soboru Watykańskiego, Sprawozdanie o. Bernarda Przybylskiego OP.
18 Dyskusja, w tym głosy poszczególnych hierarchów omówione zostały w książce: Ralph M. Wiltgen, Ren wpada 

do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, przekł. Aleksandra Słowik (Poznań, 2001), 119–126.
19 John W. O’Malley SJ, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, przekł. Andrzej Wojtasik 

(Kraków, 2012), 246–247. 
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biskup jest członkiem Kolegium Biskupów, które jest następcą Kolegium Apostołów 
i wraz z Biskupem Rzymu sprawuje najwyższą władzę w Kościele, owa władza pochodzi 
z prawa Bożego oraz, że należy przywrócić diakonat20.

Zauważyć należy, że na pytanie dotyczące diakonatu na 2120 obecnych ojców soboro-
wych oddano tylko 1588 głosów pozytywnych, aż 525 głosów negatywnych i 7 głosów 
nieważnych21. I choć ostatecznie wynik głosowania przechylił szalę zwycięstwa na stronę 
zwolenników odnowy diakonatu, nie zamknął definitywnie debaty na temat obowiązku 
celibatu. Kwestie sporne powróciły m.in. podczas obrad poświęconych prezbiteratowi. 
Komentując dyskusję nad schematem Dekretu o posłudze i życiu kapłanów „Presbyte-
rorum ordinis” uczestnik dysputy arcybiskup Tuluzy Gabriel-Marie Garrone zwracał 
uwagę, że sprawa dopuszczenia do diakonatu stałego żonatych mężczyzn wśród ojców 
soborowych wywoływała duże spory:

Nie ulega wątpliwości, że dyskusja nad możliwością dopuszczenia do diakonatu ludzi żonatych 
toczyła się z myślą o podkreśleniu idei kapłańskiego celibatu. Wynik debaty okazał się zgodny 
z przewidywaniami: większość Ojców zgadzała się na udzielenie diakonatu ludziom żonatym, 
znanym z nienagannego życia i gorliwości chrześcijańskiej, ale odrzuciła możliwość wycho-
wywania na diakonów młodych ludzi, którzy by po święceniach mieli prawo do zawierania 
małżeństwa. Ta odpowiedź wskazuje najlepiej na głębokie przekonania Ojców: właśnie obawa 
uczynienia wyłomu w prawie kapłańskiego celibatu skłoniła Ojców do zgody na stan małżeński 
diakonów w wyjątkowych okolicznościach22.

Nauka Soboru Watykańskiego II o diakonacie znalazła swoje miejsce na kartach 
III rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, wymagała jednak 
uszczegółowienia w kolejnych dokumentach papieskich. Pierwszym z nich było motu 
proprio Pawła VI „Sacrum diaconatus ordinem”, w którym 18 czerwca 1967 r. ogłosił 
normy ogólne przywrócenia diakonatu stałego. W rok później ten sam papież w Kon-
stytucji apostolskiej „Pontificalis romani recognito” zaaprobował ryt, w jakim należy 
udzielać święceń prezbiterów i diakonów oraz określił ich formę i treść. Ostatecznie 
15 sierpnia 1972 r. w Liście apostolskim „Ad pascendum” Paweł VI ustalił dokładne 
warunki dopuszczenia i wyświęcania kandydatów na diakonów23.

2. Sylwetka autora

Autor opracowania Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb 
Kościoła w Polsce – wówczas rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – urodził 

20 Janusz Bujak, Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI, Studia 
i Rozprawy t. 33 (Szczecin, 2013), 61 i 66.

21 Marczewski, „Karl Rahner o diakonacie stałym”, 357.
22 Gabriel-Marie Garrone, Orientacje Soboru, tłum. Józef Sadzik, Władysław Tokarek (Paris, 1969), 110.
23 Marczewski, „Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim”, 61–62. 
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się 4 września 1910 r. w Husiatynie nad Zbruczem24. Ukończył X Gimnazjum im. Hen-
ryka Sienkiewicza we Lwowie25. W latach 1928–1933 odbył studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wyższym Semiarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze łacińskiej we Lwowie 22 czerwca 
1933 r.26 Pierwsze pięć lat kapłaństwa wypełniły obowiązki wikarego oraz prefekta szkół 
średnich w Strusowie, Tarnopolu i we Lwowie. We Lwowie miejscem posługi duszpa-
sterskiej był kościół św. Elżbiety – jedna z największych neogotyckich światyń w przed-
wojennej Polsce. W 1938 r. otrzymał nominację na prefekta w Wyższym Semiarium 
Duchownym oraz asystenta w Katedrze Historii Kościoła w Polsce i na Rusi na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza27. W 1941 r. na konspiracyjnym Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza uzyskał stopień doktora. Podstawą była 
złożona jeszcze wiosną 1939 r. rozprawa doktorska Działalność reformistyczna i misyjna 
metropolity Welamina Rutskiego 1573–1637, której promotorem był ksiądz profesor 
Józef Umiński (1888–1954)28. Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej ksiądz Marian 
Rechowicz uczestniczył w tajnym nauczaniu oraz duszpasterstwie. Od 1945 r. wykła-
dał w Wyższym Semiarium Duchownym archidiecezji lwowskiej, które – w związku ze 
zmianą granic i utratą Lwowa – zostało przeniesione do budynków klasztornych ojców 
bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczelnia działała do 1950 r., kiedy pod naci-
skiem władz komunistycznych została zlikwidowana29.

Obok obowiązków w seminarium duchownym pełnił funkcję starszego asystenta 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym etapem kariery 
naukowej przyszłego rektora KUL była habilitacja przeprowadzona w latach 1947–1948. 
Rozprawa Pojózefińskie Seminarium Generalne obrządku łacińskiego w dawnej Galicji 
1790–1819 zrywała z dotychczasową negatywną oceną reform józefińskich, podkreślając 
m.in. ich wpływ na podniesienie poziomu wykształcenia duchowieństwa. Ze względów 
politycznych habilitacja została zatwierdzona przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyż-
szego dopiero w 1956 r.30

Od 1950 r. ksiądz Rechowicz pracował na Wydziale Teologicznym KUL, pełniąc – 
w latach 1952–1956 – funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego KUL oraz kieru-
jąc Katedrą Historii Starożytnej Kościoła. W 1956 r. tuż po zatwierdzeniu habilitacji 
został profesorem nadzwyczajnym, a w 1957 r. profesorem zwyczajnym. Po przełomie 
październikowym w 1956 r. pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji uczelnianych – dzie-
kana Wydziału Teologicznego KUL (1956) oraz rektora KUL w okresie trzech kandencji 

24 Józef Mandziuk, „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, 
red. Józef. Mandziuk, t. 8: A–Z (Warszawa, 1995), 482.

25 Marek T. Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, Nasza Przeszłość 
62 (1984): 211–212.

26 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 212.
27 Anzelm Weiss, „Rechowicz Marian bp”, w: Encyklopedia katolicka, t. 16 (Lublin, 2012), kol. 1268.
28 Mandziuk, „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”, 482.
29 Józef Mandziuk, „Z dziejów archidiecezji lwowskiej”, Saeculum Christianum 2, 2 (1995): 48. 
30 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 213. 
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(1956–1965). Równolegle – w latach 1957–1965 – pełnił funkcję prezesa Towarzystwa 
Naukowego KUL oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół KUL31.

W okresie rektorowania doprowadził do utworzenia: w 1956 r. na Wydziale Teolo-
gicznym Instytutu Muzykologii Kościelnej, w 1957 r. Studium Teologii dla Zakonnic 
i Świeckich (kurs zwyczajny B), w 1959 r. Instytutu Biblistyki, a w 1964 r. Instytutu 
Historii Kościoła. W tym okresie powstały również interdyscyplinarne zakłady mię-
dzywydziałowe: Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w 1957 r., Ośrodek 
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w 1958 r. oraz Międzywydziałowy Zakład 
Historii Kultury w Średniowieczu w 1965 r. Ponadto dzięki staraniom rektora Rechowi-
cza w 1958 r. ukazał się pierwszy numer Zeszytów Naukowych KUL, a od 1959 r. wyda-
wane są Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne32.

W 1964 r. ksiądz profesor Marian Rechowicz objął Katedrę Historii Kościoła w Śre-
dniowieczu, a rok później, po zakończeniu rektorowania, stanął na czele Instytutu Histo-
rii Kościoła KUL. Funkcję dyrektora instytutu sprawował również w latach 1967–1973. 
W 1967 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego33. Wśród najważniejszych obszarów 
badawczych wymienić należy: dzieje Kościoła unickiego w Polsce; historię wychowa-
nia duchowieństwa; dzieje teologii w Polsce; historię uniwersytetów, ich rolę i zadania 
w cywilizacji zachodniej34.

Równolegle do obowiązków profesorskich i rektorskich nie tylko utrzymywał związki 
z rodzinną metropolią lwowską, ale je pogłębiał, coraz silniej angażując się w życie 
Kościoła partykularnego. Jeszcze w 1962 r. otrzymał godność kanonika lwowskiej kapi-
tuły metropolitalnej z siedzibą w Lubaczowie, a w sierpniu 1973 r. – po śmierci biskupa 
Jana Nowickiego – został wikariuszem kapitulnym archidiecezji35.

Decyzją Stolicy Apostolskiej z 28 grudnia 1973 r. ksiądz profesor Marian Rechowicz 
został prekonizowany biskupem tytularnym Pupiany oraz administratorem apostolskim 
archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie36. Sakrę biskupią otrzymał 3 marca 
1974 r.37 Głównym konsekratorem był kardynał Stefan Wyszyński, zaś współkonsekrato-
rami biskup Ignacy Tokarczuk oraz biskup Wincenty Urban38.

Jako następca arcybiskupów lwowskich, dokonał rozbudowy sieci parafialnej i deka-
nalnej, wspierał budowę nowych kościołów i kaplic, wzniósł rezydencję biskupów oraz 
siedzibę kurii w Lubaczowie, dbał o archiwum archidiecezji oraz bibliotekę, gromadził 
dokumenty i pamiątki pochodzące z dawnego terenu metropolii lwowskiej. Był orga-
nizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1979 r. przewodniczył Radzie Naukowej 

31 Weiss, „Rechowicz Marian bp”, kol. 1268.
32 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 214–216.
33 Mandziuk, „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”, 483. 
34 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 219.
35 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 218.
36 Mandziuk, „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”, 483. 
37 Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny (Warszawa, 1992), 177. 
38 Zahajkiewicz, „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”, 218.
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Episkopatu Polski, był ponadto wiceprzewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej. 
Zmarł 28 września 1983 r., w Lublinie. Pogrzeb odbył się 1 października w Lubaczowie39.

3. Struktura, główne założenia i treści

Opracowanie Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb 
Kościoła w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części:

1) Wstępu;
2) Treści.
Na część drugą (Treści) składają się następujące rozdziały:
I. Uwagi ogólne (Tradycje historyczne; Problem ilości duchowieństwa; Uwarunko-

wania finansowo-gospodarcze; Reakcje psychologiczne; Niebezpieczeństwo i ryzyko 
apostazji).

II. Uwagi szczegółowe (Analiza problemu z punktu widzenia celowości i funkcjonal-
ności instytucji).

III. Wnioski i sugestie (Problem diakonów-nauczycieli; Zagadnienie zakonnic-diako-
nis; Uwagi na temat święceń lektoratu).

Rektor KUL we „Wstępie” zwraca uwagę, że opracowanie dotyczy diakona żyją-
cego w małżeństwie i pozostającego na utrzymaniu Kościoła, a więc diakonatu stałego. 
Dokument powstał na podstawie: a) specjalnej ankiety rozpisanej do wydziałów duszpa-
sterskich przy kuriach diecezjalnych (m.in. gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej); 
b) wypracowań indywidualnych teologów i osób świeckich; c) literatury naukowej40.

W „Uwagach ogólnych” autor podkreśla, że od czasów średniowiecza posługa dia-
konatu była w Kościele polskim czymś rzadkim. Znane były różnorodne posługi, ale 
związane były one z niższymi święceniami, a najczęściej pełniły je osoby bez święceń. 
Również aktualny stan powołań kapłańskich (autor dokonał zestawienia statystycznego 
w formie tabeli, obejmując wszystkie polskie diecezje w przedziale lat 1950–1960), 
pozwala optymistycznie widzieć przyszłość stanu duchownego w Polsce. Ksiądz pro-
fesor Marian Rechowicz stwierdził, że przy utrzymaniu tendencji około 500 święceń 
neoprezbiterów rocznie, z czasem zbliżymy się do wskaźnika idealnego: 1 kapłan na 
1 tys. wiernych41.

W dalszej części rozważań przeprowadzono analizę finansowo-gospodarczą, której 
niekorzystny wynik ekonomiczny uniemożliwił wskrzeszenie idei diakonatu. Zakładając 
bowiem, że rodzina składać się będzie z sześciu osób (małżonkowie oraz czworo dzieci), 
środki konieczne dla zaspokojenia potrzeb egzystencjalno-materialnych były niewspół-

39 Mandziuk, „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”, 483. 
40 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 

sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 53.
41 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 

sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 54–59. 
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mierne do możliwości finansowych parafii. Tylko nieliczne, największe liczebnie parafie 
miejskie mogłyby sprostać tak znaczącemu wyzwaniu finansowemu42.

Innym problemem są reakcje psychologiczne. W dłuższych rozważaniach historycz-
nych autor dostrzega w polskim modelu katolicyzmu silne przywiązane do tradycji, w tym 
również do utrzymania dyscypliny celibatu. W kontekście polskiego katolicyzmu – jak 
podkreśla ksiądz profesor Marian Rechowicz – celibat był jednym ze znaków pozwala-
jących na odróżnienie duchowieństwa katolickiego od prawosławnego i protestanckiego. 
Pozostał więc symbolem tożsamości katolicyzmu43.

Udzielenie święceń diakonatu niecelibatariuszom rodzi według autora niebezpie-
czeństwo i ryzyko apostazji. Jest ono tym większe, że po 1945 r. wzrosła aktywność 
przedstawicieli Kościoła polskokatolickiego44. Przejście diakona rzymskokatolickiego do 
Kościoła polskokatolickiego nie stanowiło problemu, gdyż duchowni tego Kościoła nie 
są zobligowani do zachowania celibatu, zaś uzyskane – w Kościele katolickim – solidne 
przygotowanie teologiczne dawałoby możliwość uzyskania święceń prezbiteratu45.

„Uwagi szczegółowe” obejmują kolejno: a) zarząd majątkiem kościelnym; b) opiekuń-
stwo społeczne; c) funkcje liturgiczne; d) nauczanie prawd wiary. Autor zwraca uwagę, 
że wobec zmian społecznych majątek Kościoła uległ bardzo znacznemu uszczupleniu 
i nie ma faktycznie potrzeby zarządzania nim przez administratorów dóbr kościelnych. 
Opiekuństwo społeczne w Polsce praktycznie nie istnieje. Kościół podejmuje dzieła 
miłosierdzia w nielicznych parafiach (tylko w około 15%), głównie przez posługę sióstr 
zakonnych (60%) oraz pracę kobiet świeckich (40%)46. Niewielkie możliwości finansowe 
i ograniczone możliwości działania nie dają podstaw, by tę działalność podejmowali dia-
koni. Podobnie – autor sugeruje, że – wobec trudności natury psychologicznej nie będzie 
możliwe powierzenie im funkcji liturgicznych, w szczególności problem ten dotyczy śro-
dowisk wiejskich, małych i średnich miast. Możliwa byłaby praca diakonów jako nauczy-
cieli religii, choć na przeszkodzie – według autora opracowania – stoi fakt dominacji 
w tej grupie zawodowej katechetek świeckich oraz sióstr zakonnych47.

We „Wnioskach i sugestiach” – zamykających opracowanie księdza profesora Mariana 
Rechowicza – podkreśla się, że w Polsce nie ma tradycji, które sprzyjałyby odnowie 
diakonatu. Jeśli jednak Kościół przywróciłby tę posługę, wówczas kandydaci winni 

42 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 59–60.

43 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 60–62.

44 Konrad Białecki, Kościół narodowy w Polsce w latach 1944–1965 (Poznań, 2003). 
45 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 

sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 63.
46 Problem ten nie był w tym czasie jeszcze do końca rozpoznany przez Kościół hierarchiczny. Dopiero w połowie 

lat 60. XX w. podjęto na szerszą skalę kościelną opiekę charytatywną, socjalną i pielęgniarską (pielęgniarstwo 
parafialne). Zobacz Kazimierz Kubik, Hanna Chrzanowska. Błogosławiona pielęgniarka (Kraków, 2018); Paweł 
Zuchniewicz, Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej (Kraków, 2017). 

47 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 64–65.



44  |  Michał Białkowski

odznaczać się: przymiotami charakteru i formacją religijną; wyższym wykształceniem 
teologicznym; przekroczonym 30. rokiem życia; zabezpieczoną podstawą utrzymania 
przez instytucję kościelną48.

Konkluzja końcowa księdza profesora Mariana Rechowicza jest dość zaskakująca 
dla współczesnego czytelnika, natomiast oczywista dla epoki, w których opracowanie 
powstało. Autor sugeruje, że wobec wielu argumentów, które przemawiają przeciwko 
odnowie diakonatu jedyną formą bliską tej posłudze mogłaby być działalność diakonis. 
Siostry zakonne – diakonisy pełniłyby takie zadania jak: a) nauczanie religii; b) prace cha-
rytatywne; c) roznoszenie Komunii św. chorym; d) przewodniczenie w nabożeństwach 
nieliturgicznych. Rektor KUL widział więc odnowę diakonatu nie jako przywrócenie 
trwałego stopnia hierarchicznego, ale wyłącznie jako przywrócenie do rzeczywistości 
Kościoła tradycji posługi diakonis – znanej już w Kościele z czasów apostolskich49. Tym 
samym propozycja ta odbiega znacząco od rozwiązań doktrynalnych, przyjętych przez 
Sobór Watykański II. Dlaczego więc ksiądz profesor Marian Rechowicz oddalał możli-
wość odnowienia diakonatu jako stopnia sakramentu święceń i posługi stałej przezna-
czonej w Kościele dla mężczyzn niecelibatariuszy? Wydaje się, że przede wszystkim 
dostrzegał niebezpieczeństwo – poprzez poszerzenie stanu duchownego w Polsce – 
zwiększenia inwigilacji struktur Kościoła (diakon posiadający na utrzymaniu rodzinę 
mógł być znakomitym celem werbunku przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa). 
Argument ten nie został ze względów oczywistych podniesiony w opracowaniu, jednak 
bezsprzecznie musiał mieć wpływ na proponowane kierunki rozwiązań teoretycznych. 
Innym uzasadnieniem były zapewne przeszkody natury finansowej oraz tradycyjny 
mocno zakorzeniony w polskiej religijności obraz duchownego celibatariusza. 

Z drugiej strony podkreślić należy, że w ostatnich myślach odniósł się do konieczno-
ści otwarcia Kościoła na świeckich (głównie przedstawicieli wolnych zawodów) przez 
zaproponowanie im święceń niższych (lektorat). Przyjęcia takiego rozwiązania miało – 
wedle autora – być uznaniem dla aktywności i zaangażowania wielu przedstawicieli śro-
dowisk intelektualnych skupionych wokół Kościoła50.

Zakończenie

Reasumując należy podkreślić, że mimo upływu prawie sześciu dekad od chwili, gdy 
opracowanie księdza profesora Mariana Rechowicza ukazało się drukiem, pozostaje 
wciąż aktualne. Poruszane w nim problemy bliskie są współczesnemu Kościołowi pol-
skiemu. Wskazać należy choćby na kwestie egzystencjalne związane z zabezpieczeniem 

48 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 65–66.

49 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 66–67. 

50 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia 
sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 67–68.
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materialnym diakona stałego i jego rodziny oraz z zakresem powierzanych mu zadań 
we wspólnocie Kościoła lokalnego. Innym, nie mniej trudnym problemem są mocno 
zaszczepione w tradycyjnym społeczeństwie katolickim stereotypy związane z osobami 
duchownymi (postrzeganymi bezwzględnie jako celibatariusze). Posługa diakonatu 
stałego jest w tym wymiarze pewnym wyłomem. Konieczna jest więc systematyczna 
katecheza – skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych – pogłębiająca 
znajomość historii oraz teologii diakonatu stałego, co w dalszej perspektywie wpływać 
będzie na dojrzałość eklezjalną i zmiany natury mentalnej.

Tekst źródłowy

Ks. Marian Rechowicz

ZAGADNIENIE INSTYTUCJI DIAKONATU  
Z PUNKTU WIDZENIA SYTUACJI  
I POTRZEB KOŚCIOŁA W POLSCE

Wstęp

Problem restytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji historycznej i aktualnej w Pol-
sce jest tak złożony, że aby się nie zgubić w szeregu zagadnień dziś dyskutowanych, 
należy ściśle ustalić przedmiot, o którym będziemy traktować. Podane poniżej uwagi 
ogólne i szczegółowe odnoszą się wyłącznie do diakonatu pojętego jako instytucji włą-
czonej w funkcje kościelnej organizacji duszpasterskiej. Nie będziemy się więc zajmo-
wali problemami diakonatu będącego stopniem pośrednim do prezbiteratu. W artykule 
niniejszym interesuje nas wyłącznie problem diakona żyjącego w małżeństwie i pozosta-
jącego na utrzymaniu Kościoła, który przez swą pracę administracyjną, służbę w cari-
tas christiana, działalność nauczycielską czy wreszcie przez pełnienie niektórych posług 
liturgicznych mógłby się stać użytecznym pomocnikiem duszpasterza i odciążyć go na 
określonych odcinkach pracy związanej z cura animarum.

Poza wyznaczony problem wyjdziemy dopiero we wnioskach i sugestiach.
Artykuł niniejszy napisano w oparciu o specjalną ankietę rozpisaną do wydziałów 

duszpasterskich przy Kuriach Biskupich w poszczególnych diecezjach w Polsce, wypra-
cowania indywidualne teologów i osób świeckich oraz odpowiednią literaturę naukową, 
którą częściowo cytujemy.

Wydziałom Duszpasterskim Kurii Biskupich, a w szczególności gnieźnieńskiemu, 
krakowskiemu i poznańskiemu, które nadesłały nie tylko odpowiedź na ankietę, ale 
również szereg opracowań szczegółowych zredagowanych przez specjalistów, składam 
wyrazy szczególnej podzięki.
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Treść

I. Uwagi ogólne: Tradycje historyczne; Problem ilości duchowieństwa; Uwarunkowania 
finansowo-gospodarcze; Reakcje psychologiczne; Niebezpieczeństwa i ryzyko apostazji.

II. Uwagi szczegółowe: Analiza problemu z punktu widzenia celowości i funkcjonal-
ności instytucji.

III. Wnioski i sugestie: Problem diakonów–nauczycieli; Zagadnienie zakonnic–diako-
nis; Uwagi na temat święceń lektoratu.

I. Uwagi ogólne

1. Tradycje historyczne51. Polska przyjęła chrześcijaństwo w roku 966, a więc blisko całe 
tysiąclecie później niż kraje środkowego Wschodu i większość krajów w basenie Morza 
Śródziemnego. Chrześcijaństwo to niesione głównie przez misjonarzy czeskich i fran-
końskich posiadało formy takie, jakie wykształciły się na Zachodzie w połowie X w. 
Była to na Zachodzie końcowa faza procesu kształtującego parafie wiejskie.

W tym czasie placówki duszpasterskie na wsi były już obsadzane prezbiterami. 
Wydaje się, że ta znalazła pełne zastosowanie w początkach rozwoju Kościoła Polskiego. 

51 W literaturze naukowej nie ma opracowania dla interesującego nas przedmiotu. Niektóre szczegóły przytoczone 
przez nas zawdzięczamy uwagom przesłanym przez ks. prof. dr. J. Nowackiego z Poznania, któremu składam 
serdeczne podziękowanie. Inne wiadomości bardziej szczegółowe są rozproszone w wydawnictwach akt i w opra-
cowaniach monograficznych. Ponieważ wątpliwości dotyczą przede wszystkim wieków średnich, przytaczamy 
w tym zakresie wybór opracowań podstawowych: W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII w., 
Lwów 1890; tenże, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, t. I, Lwów 1904; P. Dawid, Les benedic-
tins et l’Ordre de Cluny dans la Pologne medievale, Paris 1939; J. Fijałek, Średniowieczne ustawodastwo syno-
dalne biskupów polskich, t. I: Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodastwa synodalnego, 
Rozprawy Wydziału historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności XXX, 1894, s. 181 nn; M. Friedberg, 
Kultura polska a niemiecka, t. I, Poznań 1946; T. Gromnicki, Synody prowincjalne oraz czynności niektórych 
funkcjonariuszów apostolskich w Polsce do roku 1357, Kraków 1885; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 
Berlin-Leipzig 1954, t. I–V; S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidie-
cezji gnieźnieńskiej, Poznań 1934; tenże, Szemantyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji 
poznańskiej, Poznań 1935; S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej?, t. I, Toruń 1903; 
L. Kulczycki, L’organisation de l’Eglise de Pologne avant le XIII-me siècle, Grenoble 1938; La Tour Imb., Les 
paroisses rurales du IV au XI siècle, Paris 21900; S. Librowski, Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów 
i organizacji, Warszawa 1948; E. Michael, Die schlesische Kirche und ihr Patronat im Mittelalter unter poloni-
schen Recht, Görlitz 1926; B. Panzram, Geschichtliche Grundlagen der ältesten Pfarrorganisation, Breslau 1940; 
F. Pauly, Siedlungs– und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier, Bonn 1957; R. Samulski, Untersuchengen 
über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter, Weimar 1940; K.H. Schafer, 
Pferrkiche und Stift im Mittelalter, Stuttgart 1903; H.F. Schmid, Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorgani-
sation westslavischem Boden und ihre Entwicklug während des Mittelalters, Weimar 1938; S. Sołtyszewski, Po-
wołanie witrykusów w polskim ustawodawstwie synodalnym, „Prawo Kanoniczne” Kwartalnik, rok II, nr 3–4, 
Warszawa 1959; J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem, Lublin 1926; A. Vetulani, Z badań 
nad znajomością powszechnego prawa kanonicznego w Polsce w XIII w., w: Studia z dziejów kultury polskiej, red. 
H. Barycz, J. Hulewicz, Warszawa 1949, s. 50 nn.; S. Zachorowski, Początki parafii polskich, w: Studia ku czci 
Prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 275–297; tenże, Studia z dziejów wieku XIII-go w pierwszej je-
go połowie, wyd. J. Fijałek, Rozprawy PAU, Wydział Historyczno-Filozoficzny 62, s. 72–201 i odb; tenże, Rozwój 
i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912.
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Najstarsze polskie źródła historyczne nie dają żadnych podstaw, by – pominąwszy kapi-
tuł y katedralne i kolegiackie oraz pewne nadużycia – uważać, że diakoni w początkach 
Kościoła polskiego otrzymywali jakieś stanowiska w duszpasterstwie wiejskim, przez 
które rozumiemy placówki terytorialne nie znajdujące się w stolicach biskupich. Do XIII 
w. włącznie nie istniała potrzeba zatrudniania diakonów żyjących w małżeństwie, gdyż 
małżeństwo nie stanowiło przeszkody w obejmowaniu placówek duszpasterskich przez 
prezbiterów.

Reformy gregoriańskie łącznie z celibatem duchowieństwa świeckiego zostały wpro-
wadzone dopiero w ciągu XIII w. W dyplomach i aktach kościelnych począwszy od XIV–
XVI w. nie spotykamy śladów diakonów żyjących w małżeństwie i zajętych aktywnie 
w duszpasterstwie. 

Wspomniani w tym okresie „ministri ecclesiae” albo „clerici ecclesiae” byli duchow-
nymi niższych święceń, zajmowali stanowiska zakrystianów, dzwonników, śpiewaków, 
organistów, nauczycieli szkół parafialnych. Istniejące altarie, kapelanie, mansjonarie itp. 
nie mogły być obsadzane przez diakonów, ponieważ posiadający je beneficjaci byli zobo-
wiązani do odprawiania Mszy św. fundacyjnych. Spotykani w zapiskach źródłowych 
tego okresu „clerici coniugati” byli prawdopodobnie minorzystami, którzy wskutek 
zawarcia małżeństwa zostali wyłączeni ze stanu duchownego. W niektórych wypadkach 
nazywano tak nieściśle ludzi świeckich sprawujących przy kościele funkcje służebne. 
Bywały również wypadki, gdy większe beneficja kościelne przyznawano ludziom naj-
częściej pochodzenia szlacheckiego, którzy, ażeby wejść w jego posiadanie, przyjmowali 
subdiakonat lub diakonat. Osoby te nierzadko w oparciu o beneficjum odbywały studia, 
ażeby przyjąć później święcenia kapłańskie. Tego rodzaju obsada stanowisk była jed-
nak uzależniona od posiadania odpowiedniego indultu. W razie upływu terminu indultu 
osoby takie traciły swe stanowiska łącznie z beneficjum. Wspomniana praktyka była 
pewnym nadużyciem, dlatego nie można jej przytaczać w formie przykładu afirmują-
cego potrzebę względnie użyteczność dyskutowanej instytucji.

Odrębne zagadnienie stanowi od XIV do XVIII w. problem zbierających ofiary na 
rzecz fabryki Kościoła, których nazywano „questores seu petitores”, „provisores”, naj-
częściej „vitrici ecclesiae” (w Prusiech „Kirchenfetr”). Byli to z reguły ludzie świeccy, 
starsi, posiadający zaufanie proboszcza i parafii. W Europie Zachodniej instytucja ta ist-
niała pod nazwą „magistri fabricae”, „patres ecclesiae”, „iurati”, „fabricerii”, „matricula-
rii”. Nigdzie jednak w źródłach nie spotykamy, by vitrici byli wyróżniani jakimikolwiek 
święceniami.

Na koniec wspomnieć należy o urzędzie „śpiewaka” w Kościele unickim (grecko-
-katolickim), którego nazywano „diak”. Bogactwo obrzędów liturgicznych w Kościele 
wschodnim, gdzie Msza św. z zasady jest śpiewana przy braku organów i organistów, 
domagało się zatrudnienia stałego śpiewaka, który często także pełnił funkcje zakry-
stiana. Byli to ludzie żonaci, prości, poza znajomością śpiewu liturgicznego nie posia-
dający żadnego wyższego wykształcenia. Jakkolwiek nazywano ich diak (diakonus), nie 
należeli do kleru, nie posiadali żadnych święceń. Ich pozycja społeczna i funkcja odpo-
wiadały całkowicie na Zachodzie pozycji i funkcji organisty. W wielu parafiach polskich, 
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zwłaszcza we wsiach oddalonych od kościołów spotykamy ludzi świeckich, którzy prze-
wodniczą modlitwom nieliturgicznym w kaplicach i figurach przydrożnych, prowadzą 
pielgrzymki do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej względnie innych sanktuariów, 
czasem nawet wygłaszają przemówienia. Są to jednak ludzie prości, zelanci, bardzo 
pomocni w życiu duszpasterskim. Ich współpracę z duszpasterzem można traktować 
jedynie w kategoriach aktywnego i niezorganizowanego laikatu.

2. Problem ilości duchowieństwa52. Jednym z zasadniczych argumentów przemawia-
jących za słusznością tezy o potrzebie restytucji diakonatu jest twierdzenie o szczupłości 
liczby duchowieństwa. Jeśli przyjmiemy wskaźnik proporcji, że na każdy tysiąc wiernych 
powinien przypaść przynajmniej jeden kapłan zakonny względnie świecki (Włochy: 
1 prezbiter na 767 wiernych; Francja 1:759; Stany Zjednoczone 1:694; Hiszpania 1:883)53, 
to w Polsce w roku 1936 na jednego kapłana wypadało: 189454, w roku 1956 – 185155, zaś 
w roku 1960 – 1635 wiernych56. Stwierdzić zatem można, że w krajach zachodnich prze-
ciętna ilość wiernych w stosunku do ilości kapłanów jest niższa niż w Polsce. Niemniej, 
mimo strat wojennych dochodzących do 26,4% ogółu duchowieństwa świeckiego przed 
wojną57, zauważamy w Polsce tendencję korzystną, zmierzającą do wskaźnika przyjętego 
(1000:1). Tę linię rozwojową wykazuje niżej podana statystyka święceń duchowieństwa 
świeckiego dwudziestu czterech diecezji polskich w ciągu ostatniego 10-lecia.

52 Zagadnienie socjologii powołań w Polsce nie posiada jak dotąd odpowiedniego opracowania. Badania takie 
wszczęto na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich program został naszkicowany w artykule W. Zdaniewicza 
SAC pt.: Ku socjologicznym badaniom powołań kapłańskich i zakonnych w Polsce, „Homo Dei” 1960, nr 1/97, 
s. 51–55. Wypracowanie w tym przedmiocie nadesłał mgr R. Kukołowicz. 

53 Liczby wzięte ze statystyki: Sacerdotum Catholicorum numerus eorumque distributio per diversas regiones, Com-
mentarium pro religiosis et missionariis, An. XLII, 1961, vol. XL, fasc. III–IV, s. 223–225; Bilan du monde. En-
cyclopédie catoholique du monde chrétien Publie par le Centre de Rêcherches socio-religieuses (Bruxelles) et le 
Centre «Eglise Vivante» (Louvain), t. II, Casterman, Malines 1960.

54 M. Pirożyński, S. Szczęch, Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego w Polsce, Rok I – 1937, Lublin – 
Uniwersytet, Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej, t. 39, Lublin 1938.

55 Bilan du monde…
56 Annuario Pontificio per l’anno 1961, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1961. W r. 1960 było 

w Polsce duchowieństwa diecezjalnego – 2.321, kapłanów zakonnych – 3.185, razem – 15.506 kapłanów (tamże).
57 Por. statystykę pt. Danina krwi…, opracowaną przez S. Biskupskiego, „Ateneum Kapłańskie” 1946, t. 45, s. 92–94.
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Statystyka zamieszczona powyżej wykazuje wyraźnie zwyżkującą liczbę święceń 
w 24 diecezjach polskich od roku 1957 (1950 – 235, 1957 – 623). Po roku 1957 daje 
się zauważyć pewna obniżka liczby święceń, którą by można traktować jako tenden-
cję stabilizacyjną. Święceni bowiem kapłani w latach 1956–1957 byli przyjmowani do 
seminarium w latach 1951–1953. Był to okres olbrzymiego napływu młodzieży na stu-
dia wyższe na skutek przerwy powojennej. Ponieważ przyrost naturalny maleje (1950 – 
19,1%58; 1960 – 16,3%59), spodziewać się należy, że przy utrzymaniu się tego poziomu 
liczby powołań (przeciętnie rocznie ok. 500 święceń neoprezbiterów wśród duchowień-
stwa świeckiego) stosunek ten będzie jeszcze bardziej korzystny60. Powyższe dane znala-
zły pełny wyraz w ankiecie rozpisanej do diecezjalnych wydziałów duszpasterskich przy 
Kuriach Biskupich. Wszystkie odpowiedzi ankiety są jednozgodne z twierdzeniem, że 
diecezje nie cierpią na brak powołań ani bardziej dotkliwy brak duchowieństwa.

3. Uwarunkowania finansowo-gospodarcze. W zasadzie chodzi o określenie przecięt-
nych kosztów bytu materialnego rodziny61. Rocznik Statystyczny z roku 1960 podaje, że 
przeciętne roczne rozchody pracowników zatrudnionych w przemyśle na jedną osobę 
w gospodarstwach domowych wynoszą 10.860 zł62. Jeśli się przyjmie, że diakon będzie 
musiał utrzymać rodzinę składającą się z sześciu osób (żona i czworo dzieci), koszt 

58 Rocznik Statystyczny 1957, Rok XVII, Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nakładem 
Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1957.

59 Rocznik Statystyczny 1960, Rok XX, Warszawa 1960.
60 Nie cytujemy wskaźnika przedłużenia wieku życia (1950 – 61,5, 1960 – 64,9) ze względu na te same proporcje 

przeciętnego trwania życia ludzkiego zarówno u duchowieństwa, jak i u wiernych (Rocznik Statystyczny 1957 oraz 
1960).

61 Problemem tym zajmował się K. Turowski, Aktualna problematyka bytu materialnego rodziny, „Ateneum 
Kapłańskie”, 1958, t. 56, s. 391–398.

62 Rocznik Statystyczny 1960, Rok XX, Warszawa 1960.
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1959 12 23 5 1 26 29 23 17 4 24 20 18 14 29 61 22 29 39 27 9 38 25 22 70 586
1960 14 29 7 2 37 19 22 18 1 22 3 13 15 30 24 12 39 38 1 20 34 26 20 15 462

R
az

em 108 246 32 34 255 298 186 218 49 237 121 173 159 321 283 174 263 308 200 117 365 249 186 327 4909
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roczny utrzymania takiej rodziny wyniesie 65.160 zł, czyli miesięcznie 5.430 zł. Wskaź-
nik dla pracowników zatrudnionych w przemyśle jest o tyle adekwatny, że dotyczy grup 
ludności zamieszkujące ośrodki miejskie, gdzie w pierwszym rzędzie można by postu-
lować pomoc diakona. Środowisko wiejskie posiada wystarczającą opiekę duszpasterską 
i wobec migracji ludności wiejskiej do miast (w r. 1946 – 68,2%. ogółu ludności kraju 
zamieszkiwało na wsi63, w r. 1956 stosunek ten wynosił 55,1%64, zaś w 1960 – 52,7%65) 
opieka ta będzie nadal zadowalająca (przeciętna wiejska parafia posiada od 1.000 do 
3.000 wiernych). Problem pomocy duszpasterskiej istnieje zatem jedynie w mieście, 
które stale wzrasta. Niewątpliwie w dużych parafiach liczących od 10.000 wzwyż pomoc 
diakona byłaby wskazana. Wobec jednak zbyt wysokich kosztów utrzymania rodziny 
liczącej 6 osób w stosunku do możliwości finansowych parafii i ich szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej – ponoszenie ciężaru utrzymania takiej rodziny byłoby niezmier-
nie uciążliwe. Tylko parafie bardo liczne i ofiarne mogłyby takie zobowiązanie podjąć. 
Wobec narastających trudności powstaje dodatkowe ryzyko stałości wypłat.

4. Reakcje psychologiczne66. Reakcje w stosunku do duchownego żyjącego w małżeń-
stwie są uwarunkowane specyfika religijności polsko – słowiańskiej, którą można ana-
lizować zarówno z punktu widzenia psychologii jak i historii. W pierwszym wypadku 
należałoby mówić o pewnym typie religijności, w którym system etyczny wysunie się na 
pierwszy plan przed konstrukcja dogmatu, kerygmatyka otrzyma prymat przed spekula-
cją, typ myślenia intuicyjnego przed myśleniem dyskursywnym. Wydaje się, że kierunek 
taki cechuje polską teologię już u jej początków po założeniu wydziału teologicznego 
w Krakowie w r. 1400. Podobne rysy charakterystyczne występują w literaturze katolic-
kiej jak i reformacyjnej również w XVI i XVII w. Literatury ariańskiej nie bierzemy tu 
pod uwagę, ponieważ jej twórcy w większości rekrutowali się z elementu napływowego. 
Podobny obraz stwarza literatura kaznodziejska i dewocyjna. Jeśli w Polsce wieku XVI 
kalwinizm rozprzestrzenił się z dużą szybkością, działo się to nie tyle na skutek atrak-
cyjności jego doktryny, ile raczej ustroju demokratycznego, który sprzyjał polskiemu 
indywidualizmowi i ambicjom politycznym rządzącej wówczas średniej warstwy szla-
checkiej. Te właściwości polskiego usposobienia zadecydowały, że kraj cieszył się opinią 
dużej wolności i brak w nim było zupełnie wojen religijnych.

Katolicyzm polski nadto, począwszy od średniowiecza, był zaabsorbowany na Wscho-
dzie i na Północy działalnością misyjną (misja pruska i wśród Jadźwingów, nawrócenie 
Litwy i Żmudzi, Unia florencka, Unia brzeska, oddziaływanie na prawosławie moskiew-
skie i wołoskie – Valachia). Moment pewnej młodości i ekspansji misyjnej, absorbujący 

63 Rocznik Statystyczny 1957, Rok XVII, Warszawa 1957.
64 Rocznik Statystyczny 1960, Rok XX, Warszawa 1960.
65 Tamże; por. również J. Majka, Problem parafii miejskiej, „Homo Dei”, Rok XXIX, 1960, nr 5–6 (101–102), 

s. 684–692.
66 Typografią religijności polskiej zajmowali się m.in. A. Świętochowski, S. Brzozowski, J. Woroniecki. W latach 

ostatnich uwagi na ten temat ogłosili: Karol Górski, Genealogia religijności polskiej w XX w., „Znak”, 1957, nr 39, 
s. 266–283; W. Dudek, Współczesna próba religijności polskiej, „Ateneum Kapłańskie”, 1957, t. 54, s. 382–399; 
J. Pastuszka, Psychologia życia religijnego ludności wiejskiej, „Ateneum Kapłańskie”, 1957, t. 55, s. 354–365.
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zarówno duchowieństwo świeckie i przede wszystkim zakony żebracze, nie pozwolił na 
pogłębienie życia intelektualnego, stworzył raczej typ kapłana duszpasterza i misjonarza. 
Walka z protestantyzmem w XVI i XVII w. nie rozegrała się w Polsce na polu naukowym, 
jakkolwiek istnieje w języku polskim bogata literatura polemiczna, ale przede wszystkim 
na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Reformatorzy atakowali nie tyle doktrynę kato-
licką, ile raczej przywileje duchowieństwa i jego poziom moralny. W tych warunkach na 
synodach polskich w XVI w. dąży się na pierwszym miejscu do reformy wychowania 
i życia moralnego kapłanów. Celibat w tej mierze odegrał rolę pierwszorzędną. Kapłan 
katolicki tym się odróżniał od pastorów i duchownych prawosławnych, że żył w celibacie. 
Wprawdzie na wschodnich ziemiach polskich zaistniała od r. 1596 Unia brzeska z ducho-
wieństwem żonatym, przykład ten jednak nigdy nie miał większego znaczenia w odnie-
sieniu do duchowieństwa łacińskiego. Przeciwnie, pod wpływem Kościoła łacińskiego 
episkopat unicki dążył od początku Unii do wprowadzenia w życie cerkiewne celibatu 
również niższego duchowieństwa świeckiego. W tych warunkach celibat duchownych 
wobec braku głębszego wykształcenia religijnego ogółu społeczeństwa był często zna-
kiem rozpoznawczym odróżniającym duchowieństwo katolickie od duchowieństwa 
innych wyznań.

Celibat jako signum distinctivum uzyskał jeszcze większe znaczenie w epoce rozbio-
rów Państwa Polskiego (1772–1918). Wobec presji caratu i prawosławia z jednej strony 
i pruskiego luteranizmu z drugiej, celibat dawał kapłanom katolickim swobodę ruchów 
i niezależność w walce o prawa Kościoła. Z czasem celibat stał się w spojrzeniu wier-
nych integralnym atrybutem kapłaństwa katolickiego. Kapłan żyjący w celibacie dawał 
w oczach wiernych gwarancję poprawności doktrynalnej i przynależności do Kościoła 
Powszechnego. Duchowny żonaty, wyjąwszy unitów, reprezentował wyznanie nieka-
tolickie. Spojrzenie takie przy cechach pewnego tradycjonalizmu przetrwało po dzień 
dzisiejszy i jest nadal aktualne wobec penetracji sekciarstwa i Kościoła Narodowego. 
Problem celibatu narastający przez ostatnie cztery wieki nic więc nie stracił na swej aktu-
alności. Zlekceważenie go mogłoby doprowadzić do reakcji zupełnie nieoczekiwanych 
i dla Kościoła groźnych. Powolne przełamanie oporów psychicznych w tym zakresie jest 
możliwe w perspektywie wielu lat. Zanim nastąpi przełamanie wielowiekowej trady-
cji w postaci szafarza sakramentów przez diakona niecelibatariusza, należałoby wpierw 
przygotować na tę zmianę społeczeństwo przez udzielenie ludziom żonatym pracującym 
dla Kościoła święceń niższych, zwłaszcza lektoratu. Do tego zagadnienia powrócimy 
jeszcze we wnioskach i sugestiach.

5. Niebezpieczeństwo i ryzyko apostazji. Dotychczasowe rozważania uwzględniające 
niektóre aspekty problemu byłyby niepełne, gdybyśmy nie uwzględnili ryzyka uszczu-
plenia powołań kapłańskich, nieporozumień z rządcą parafii, wreszcie niebezpieczeń-
stwa apostazji. Jeżeli dwie pierwsze trudności są sprawą dyskusji i w ankietach poglądy 
na nie są rozbieżne, nie ulega żadnej wątpliwości ryzyko apostazji. Niepokojącym przy-
kładem pod tym względem są o wiele liczniejsze niż przed r. 1945 apostazje kapłanów 
zarówno świeckich jak i zakonnych. Łatwość zdobycia stanowiska w administracji, nie-
dwuznaczne oferty ze strony przedstawicieli Kościoła Narodowego – pomijając mniej 



52  |  Michał Białkowski

atrakcyjne sekty – są dla sprawy elementem decydującym. Małżeństwo diakona przy 
przejściu np. do Kościoła Narodowego nie stanowiłoby trudności, gdyż kapłani tego 
Kościoła żyją w małżeństwie, wykształcenie zaś teologiczne otwierałoby przed nimi 
natychmiastowe możliwości uzyskania święceń prezbiteratu. Uwzględniając ludzką sła-
bość, ambicję, trudną sytuację Kościoła, diakonat stworzyłby niewątpliwie niebezpie-
czeństwo potencjalne, którego żadną miarą lekceważyć nie można.

II. Uwagi szczegółowe

Przytoczone uwagi ogólne znajdą dalsze uzasadnienie w analizie funkcji, które mieliby 
pełnić diakoni. Strona funkcjonalna postuluje:

a) zarząd majątkiem kościelnym,
b) opiekuństwo społeczne,
c) funkcje liturgiczne,
d) nauczanie prawd wiary.
Ad a). Wobec faktu, że Kościół polski nie posiada dziś żadnego majątku, wyjąwszy 

miejsc sakralnych i zabudowań przeznaczonych dla kleru, odpada całkowicie zagadnie-
nie administratorów dóbr kościelnych.

Ad b). Bardziej aktualną byłaby sprawa diakonów pracowników miłosierdzia 
względnie opiekunów społecznych. W Polsce jednak nie istnieje zorganizowana opieka 
społeczna Kościoła. Tzw. opiekunowie społeczni są powoływani w poszczególnych jed-
nostkach administracji państwowej i podlegają gestii Ministerstwa Opieki Społecznej. 
Działalność duszpasterska ogranicza się do indywidualnej akcji charytatywnej. W para-
fiach większych są dla tych zadań powołane zakonnice względnie przygotowane do tych 
obowiązków niewiasty świeckie. Posiada je 15% parafii w kraju. Noszą one nazwę „opie-
kunek parafialnych”. Otrzymują wynagrodzenie niskie. Ich pomocnice tzw. opiekunki 
rejonowe, blokowe czy przysiółkowe pracują bezinteresownie w ramach apostolstwa 
świeckich. Pomocnice takie rekrutują się w 60% spośród zakonnic, w 40% zaś spośród 
laikatu67. Wobec ograniczonych możliwości działania, szczupłych wynagrodzeń i zaan-
gażowania w te sprawy niewiast, kreowanie diakonów – opiekunów społecznych wydaje 
się nieaktualne, tym bardziej, że trzeba jakiś margines działalności pozostawić laikom.

Ad c). Powierzanie diakonom funkcji liturgicznych wobec wskazanych powyżej trud-
ności natury psychologicznej uważać należy w warunkach polskich za wręcz niemożliwe. 
Trzeba by stworzyć powolną lecz długoletnią tradycję, która by w tym zakresie mogła 
przełamać opory psychologiczne. Wydaje się, że zrozumienie intencji Kościoła byłoby 
łatwiejsze w mieście, wśród ludzi wykształconych, jakkolwiek i tu mogłyby zaistnieć 
poważne opory. Jest jednak rzeczą pewną, że wieś nie przyjęłaby żadnych posług litur-

67 Informacje liczbowe zacytowane powyżej zawdzięczam opracowaniu ks. dr. Karola Dlopolskiego, który prowadzi 
w tym zakresie referat w zasięgu krajowym.
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gicznych od człowieka żonatego. W tej mierze wszystkie ankiety wydziałów wydziałów 
duszpasterskich, wyjąwszy dwie, były jednoznaczne.

Ad d). Bardzo poważnym problemem jest sprawa nauczania religii. Jest ona obecnie 
prowadzona wyłącznie w kościołach lub odpowiednich pomieszczeniach przy budyn-
kach sakralnych. Jest to jednak problem miast. W parafiach wiejskich dla tych celów 
wystarczają siły duchowieństwa. Kreowanie diakonów–nauczycieli byłoby bardzo 
celowe, gdyby nie praktyka wskazująca na fakt, że w nauczanie to w olbrzymiej więk-
szości są zaangażowane oprócz duchowieństwa zakonnice i niewiasty świeckie. Procent 
mężczyzn świeckich zaangażowanych w nauczaniu jest mały. Niemniej w tym zakre-
sie w miastach większych przy uwzględnieniu wszystkich trudności istnieje możliwość 
jakiegoś odznaczenia niektórych nauczycieli oddalonych całkowicie Kościołowi. Muszą 
to jednak być osoby wykształcone, odznaczające się charakterem niezłomnym, o skrom-
nych wymaganiach i całkowicie oddane sprawom Bożym. Wobec tylu zastrzeżeń kre-
owanie diakonów–nauczycieli może być traktowane jedynie sporadycznie.

III. Zakończenie

1. Jak stwierdziliśmy powyżej, nie istnieje w Polsce tradycja, która by mogła ułatwić kre-
owanie instytucji diakonatu. Nie uzasadnia tej potrzeby ilość duchowieństwa, ponieważ 
kraj nie cierpi na brak powołań kapłańskich. Względy ekonomiczne i psychologiczne 
wręcz przemawiają przeciw projektowanej instytucji. Te samą wymowę posiadają uwagi 
dotyczące ryzyka apostazji i uwagi szczegółowe wyjąwszy sprawy nauczania religii. Kre-
owanie diakonów–nauczycieli nie natrafi na opory natury psychologicznej, ich sytuacja 
finansowa mogłaby w pewnym stopniu być podparta przez pomoc rodziców nauczanych 
dzieci. Kandydaci na diakonów–nauczycieli w świetle przeprowadzonej ankiety winni:

a) odznaczać się odpowiednimi przymiotami charakteru i formacją religijną,
b) posiadać wyższe wykształcenie teologiczne (studia takie dla zakonnic i laików są 

prowadzone na Uniwersytecie Katolickim [chodzi o Katolicki Uniwersytet], 
c) mieć przekroczony 30 rok życia,
d) mieć zabezpieczoną podstawę utrzymania w oparciu o jednostkę organizacji kościel-

nej. Na utrzymanie się z pracy w zawodzie świeckim ze względu na specyficzną sytuację 
liczyć nie można. Możliwości utrzymania zwiększyłyby znacznie szanse zatrudnienia 
diakona jako organisty, ewentualnie pomocniczej siły biurowej w kancelarii parafialnej. 
W tej sytuacji diakon poza wyższym wykształceniem teologicznym musiałby mieć rów-
nież wykształcenie muzykologiczne. Podkreślamy jednak, że główny nacisk musiałby 
być położony na zawód nauczycielski i formację intelektualno-teologiczną.

e) określenia formalno-prawne wyłuszczone w tezach przy kreowaniu diakonów uwa-
żamy za poprawne i realne.

2. Ze względu na wybitną rolę, jaka w obecnej sytuacji w duszpasterstwie parafialnym 
pełnią zakonnice (nauczanie religii, opieka charytatywna, pełnienie funkcji organistow-
skich itp.) pozostaje do rozważenia problem, czy z grona żeńskich zgromadzeń i insty-
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tutów świeckich nie należałoby restytuować i ożywić instytucji diakonis. Ich głównym 
zadaniem byłoby: a) nauczanie religii, b) funkcje w zakresie kościelnej „caritas”, c) zano-
szenie Komunii św. chorym, zwłaszcza tam, gdzie dostęp dla kapłana jest znacznie 
utrudniony, d) przewodnictwo w nabożeństwach nieliturgicznych. Przy kreowaniu 
diakonis odpada szereg problemów utrudniających powoływanie diakonów. Kreowaniu 
zakonnic–diakonis nie staną na przeszkodzie opory psychologiczne wiernych związane 
z małżeństwem, ich skromne wymagania nie stworzą trudności finansowych, ze względu 
zaś na niemożność przyjęcia święceń prezbiteratu nie wejdzie w grę ani ryzyko apostazji, 
ani niebezpieczeństwo zmniejszenia ilości powołań kapłańskich. Warunki otrzymania 
odpowiednich uprawnień byłyby takie same jak przy proporcji kreowania diakonów – 
nauczycieli z tym, że granice wieku należałoby przesunąć poza 40 rok życia68.

Nie ulega wątpliwości, ze zakonnice–diakonise przy minimalnym ryzyku mogłyby się 
stać poważnym czynnikiem w duszpasterstwie i na pewno na wielu odcinkach odciąży-
łyby kapłanów w ich dziele apostolskim.

3. W dyskusji nad restytucją instytucji diakonatu w kołach katolików świeckich zos-
tały wysunięte sugestie odnoszące się do restytucji automatycznie pojętych święceń niż-
szych69. Ich powolne wprowadzanie w zespół laików pracujących dla Kościoła byłoby 
połączone z rozbrojeniem psychologicznym oporów kierowanych przeciw diakonom nie-
celibatariuszom. Uniknęłoby się w ten sposób dużego wstrząsu psychicznego u wiernych, 
których niejednokrotnie szokują zmiany w Kościele, nawet czysto liturgiczne. Udzie-
lanie niższych święceń powolne, ostrożne, przy równoczesnym stawianiu kandydatom 
wymagań moralnych i intelektualnych, przy stałym kierownictwie duchowym opartym 
na zasadach ascetyki dostosowanej do potrzeb i możliwości tych kandydatów, wytworzy-
łoby w ciągu dziesiątków lat podłoże dla diakonatu nie związanego z celibatem.

Sugestie te dotyczą przede wszystkim grup osób nie wciągniętych zawodowo w służbę 
kościelną (prawnicy, których Kościół dziś bardzo potrzebuje, publicyści, lekarze, nauczy-
ciele, robotnicy, rolnicy), szczerze Kościołowi oddanych, gotowych i chętnych pomagać 
Kościołowi w sposób dorywczy, stojących na odpowiednim poziomie wiedzy religijnej, 
tworzących opinię katolicką w swoim środowisku, będących wzorem życia chrześcijań-
skiego. Święcenia niższe udzielane ludziom tej grupy nie pozostającej na utrzymaniu 
Kościoła, byłyby wyrazem uznania, związaniem ich z hierarchią, żywszym włącze-
niem w odpowiedzialność za losy Kościoła, dawałoby im nadto możność uczestniczenia 
we władzy duchowej. W tej dziedzinie wysuwa się na pierwszy plan święcenie lekto-
ratu, którym można by odznaczać przede wszystkim ludzi wykształconych, służących 
Kościołowi bezinteresownie i wydatnie, a więc prawników, będących radcami prawnymi 
instytucji kościelnych, publicystów katolickich broniących interesów Kościoła, lekarzy 

68 Por. J. Forget, Diaconesses, III – Qualités requises, IV – Ranget situation canoniques, w: Dictionnaire de théologie 
catholique, t. III, Paris 1924, col. 691–695.

69 Referat w tej sprawie po przeprowadzeniu szczegółowych dyskusji został opracowany przez p. Janinę Bogdano-
wiczową z Krakowa.
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prowadzących katolickie poradnie małżeńskie, ludzi angażujących się z własnej gorliwo-
ści w nauczaniu religii, przewodniczących nabożeństw nieliturgicznych itp.

Warunki dla święceń lektoratu: 
a) zalety charakteru i formacją religijna,
b) wykształcenie religijne na poziomie instytutów wyższej kultury religijnej,
c) przekroczony 30 rok życia,
d) warunki formalno-prawne jak w tezach dla diakonatu.
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Streszczenie

Przywrócenie diakonatu stałego w Kościele katolickim było jednym z kilku tematów żywo 
dyskutowanych w okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II. W 1961 r. opracowa-
nie na ten temat sporządził ks. prof. Marian Rechowicz (1910–1983), ówczesny rektor Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dokument Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu 
widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, został rok później opublikowany w języku 
niemieckim. Do chwili obecnej nie jest znany szerokiemu gronu odbiorców, stąd warto przy-
wołać jego najważniejsze tezy. Autor dostrzega wiele problemów, jakie pojawiłyby się w przy-
padku ustanowienia tej posługi w Kościele w Polsce. Wskazuje na brak tradycji diakonatu 
stałego w Polsce, wysoki wskaźnik powołań kapłańskich oraz problem kosztów utrzyma-
nia (diakona i jego rodziny), przy ograniczonych możliwościach finansowych parafii. Zaleca 
natomiast, by wprowadzić posługę diakonis – sióstr zakonnych, których zadaniem byłoby: 
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nauczanie religii; prowadzenie działalności charytatywnej; roznoszenie Komunii św. cho-
rym; przewodniczenie w nabożeństwach nieliturgicznych. Tym samym propozycja ks. prof. 
Mariana Rechowicza odbiega znacząco od rozwiązań doktrynalnych, przyjętych przez Sobór 
Watykański II.

Słowa kluczowe: Sobór Watykański II, Kościół katolicki w Polsce, ksiądz profesor Marian 
Rechowicz (1910–1983), opracowanie dotyczące odnowy diakonatu stałego w Polsce, 
diakonisy

Abstract

THE STUDY ABOUT THE PERMANENT DIACONATE SINCE 1961 
BY REV. PROFESSOR RECTOR MARIAN RECHOWICZ

The restoration of a permanent diaconate in the Catholic Church was one of the issues exten-
sively discussed during the preparations for Vatican II. In 1961, Rev. Prof. Marian Rechowicz 
(1910–1983), at that time the rector of the Catholic University of Lublin, prepared a study 
on this subject. The document Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji 
i potrzeb Kościoła w Polsce (The Institution of Diaconate in Terms of the Situation and Needs 
of the Church in Poland) was published in German one year later. It has been unknown to 
a wider audience so far; therefore, it is worth recalling the most important theses. The author 
notices many problems that would appear, if this kind of ministry were established in the 
Church in Poland. He indicates a lack of tradition of the permanent diaconate in Poland, 
a high rate of priestly vocations, and the problems of the costs related to a deacon and his 
family support, taking into account the limited financial capabilities of a parish. However, he 
recommends implementation of a ministry of deaconesses – nuns, whose tasks would include: 
teaching of religion, charity activities, distribution of Holy Communion to ill parishioners, and 
leading of non-liturgical services. Thus, the recommendation of Rev. Prof. Marian Rechowicz 
significantly differs from the doctrinal solutions approved by Vatican II.

Keywords: Second Vatican Council, Catholic Church in Poland, Priest Professor Marian 
Rechowicz (1910–1983), study on the renewal of the permanent diaconate in Poland, diaconata
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II SYNOD DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 
JAKO ZNAK CZASU I NARZĘDZIE NOWEJ 
EWANGELIZACJI

Wstęp

Ludzie świata polityki, teologii, dziennikarze, socjologowie – osoby różniące się świa-
topoglądem czy poziomem wykształcenia – prowadząc swój dialog ze społeczeństwem, 
posługują się pojęciem znaków czasu2. Dzieje się tak zapewne dlatego, że pojęcie zna-
ków czasu stało się motywem przewodnim Soboru Watykańskiego II. Kościół posobo-
rowy zwraca szczególną uwagę na rzeczywistość ludzkiego życia, którą można ująć 
historycznie.

W tym ujęciu przygląda się i interpretuje zjawiska, fakty i wydarzenia obecnego czasu3. 
Okazuje się jednak, że dla wskazanej wyżej, zróżnicowanej grupy społeczeństwa, pojęcie 
znaków czasu może mieć zupełnie różne znaczenie i kontekst. Według jednych, w sensie 
ścisłym, będzie chodziło o znaki czasu, do których badania wzywa Kościół, inni zaś 
będą mówili o znakach czasów – signa temporis. Dostrzec różnice między jednym a dru-
gim pojęciem, to jakby zadać za Henri de Lubaciem pytanie: „Czym jest filozof, a czym 
mistyk?”4. Gdzie pierwszy, w korzeniu swojego postępowania, posługuje się dialektyką 
i pyta, w jaki sposób myśl rodzi lub wyraża byt. Drugi zaś doświadcza, zapuszcza sondę 

1 Ks. mgr lic. Łukasz Gąsiorowski, doktorant, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adres 
do korespondencji: 75-062 Koszalin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25; e-mail: luk.gas@gmail.com.

2 Stanisław Bielecki „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”, w: Teologia pastoralna, t. 1, Teologia pastoralna funda-
mentalna, red. Ryszard Kamiński (Lublin: Wydawnictwo ATLA 2, 2000), 223. 

3 Paweł VI, „Odczytywanie znaków czasu, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej z dnia 16 kwietnia 1969”, 
dostęp 1.05.2017, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_16041969.html.

4 Henri de Lubac, Na drogach Bożych (Paris: Éditions du dialogue, Société d’Éditions Internationales, 1970), 127–
128.
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badawczą w głąb bytu5. Obaj jednak posługują się dialektyką, różną co prawda, ale obaj 
próbują w istocie swojego działania dojść do tego, co nazywa się doświadczeniem.

Znaki czasu i ich badanie to, posługując się językiem de Lubaca, praca na styku obu 
działań – zarazem filozofa i mistyka, co zostanie przedstawione w niniejszym opraco-
waniu. Całość refleksji zostanie skupiona w kontekście trwającego II Synodu Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej i stanie się próbą zauważenia synodu jako znaku czasu, który 
wzywa do duszpasterskiego nawrócenia i rozwoju narzędzi nowej ewangelizacji.

1. Pojęcie znaków czasu i polskie znaki czasu w refleksji biskupów i teologów 
polskich

Dokonując analizy podjętego w temacie niniejszego opracowania pojęcia znaków czasu, 
trzeba zaakcentować, że są one zjawiskami, które z racji upowszechnienia i częstotli-
wości, charakteryzują daną epokę6. Za pośrednictwem znaków czasu zostają wyrażone 
właściwe dla danej epoki aspiracje oraz potrzeby ogółu społeczności ludzkiej7. Ponadto 
znakami czasu określa się poszczególne wydarzenia i sytuacje zachodzące w świecie, 
a także uwarunkowania historyczne, społeczne i kulturowe, które tworzą obraz cywi-
lizacji, w określonym czasie i miejscu, w paraleli do historia salutis i Kościoła8. Co za 
tym idzie, znaki zachodzące we współczesnym świecie pozytywnie bądź negatywnie 
warunkują zbawczą misję Kościoła9. Sama zaś teologia znaków czasu oznacza refleksję 
teologiczno-pastoralną nad tymi zjawiskami. Obowiązek badania i wyjaśniania znaków 
czasu w świetle Ewangelii10, spoczywający na Kościele, wynika z potrzeby odpowiada-
nia ludziom na ich podstawowe pytania, dotyczące sensu obecnego i przyszłego życia 
oraz wzajemnego ich do siebie stosunku11. Można powiedzieć za Jeanem-Baptiste Met-
zem, że owa teologia rzeczywistości ziemskich, znajduje metodę swojego postępowania 
w klasycznej triadzie metody teologii pastoralnej: dostrzec – poprawnie ocenić – sku-
tecznie działać12. Dobre rozpoznanie tej materii każe sięgnąć do wyników nauk, zwłasz-

5 de Lubac, Na drogach Bożych, 127–128.
6 Paweł Rabczyński, „Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia”, Studia Warmińskie 38 (2001): 386; więcej na 

temat próby definicji znaków czasu: Marek Fijałkowski, „Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publi-
kacji teologicznych po Soborze Watykańskim II”, Teologia Praktyczna 12 (2011): 195–205, dostęp 20.01.2019, 
DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.12; Jerzy Gocko, „Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej 
teologii moralnej”, Roczniki Teologiczne 46, 3 (1999): 99.

7 Krzysztof Pawlina, Znaki czasu dla Kościoła w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014), 5–9.
8 Paweł Rabczyński, „Znaki czasu”, w: Encyklopedia katolicka, t. 20 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014), kol. 1456. 
9 Bronisław Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, w: Duszpasterstwo a wyzwania XXI w. (materiały 

z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce, 22–24 kwiecień (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011), 65.
10 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 63–72.
11 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967), 
nr 4 (dalej KDK); Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 65.

12 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 67.
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cza empirycznych, a kryterium do poprawnej i obiektywnej oceny, czyli odczytanie 
w świetle Ewangelii, musi być czerpane z objawienia, Magisterium oraz towarzyszą-
cej im refleksji teologicznej13. W tym miejscu niniejszego rozważania należy przywołać 
paradygmat Josefa-Léona Cardijna, który mówi, że trzeba najpierw rozpoznać popraw-
nie analizowane zjawisko, następnie dokonać jego oceny w świetle kryteriów teologicz-
nych, przytoczonych powyżej, aby w końcu wyprowadzić z konfrontacji opisu zjawiska 
i jego oceny, wnioski dla aktualnej działalności zbawczej Kościoła14. Element kairolo-
giczny, występujący w paradygmacie Cardijna, zobowiązuje do sięgnięcia po wyniki 
badań empirycznych, które pozwalają w miarę możliwości obiektywnie rozpoznać zja-
wisko. Powyższy proces określono, dzięki nauce Soboru Watykańskiego II, właśnie 
odczytywaniem znaków czasu15. Idąc dalej za myślą J.L. Cardijna, następuje refleksja 
nad rozpoznanym zjawiskiem, a właściwie jego teologiczna interpretacja. Dopiero po 
etapie kryteriologicznym, następuje konstruowanie konkretnych wniosków, postulatów 
i norm, które dotyczą działania Kościoła16. Tak rozumiane odczytywanie znaków czasu, 
jest jak najwłaściwszym zarazem ich określeniem. Odczytując znaki czasu, Kościół staje 
się Kościołem świata współczesnego17, w którym przejawia się działanie Ducha Świę-
tego, ingerującego w dzieje ludzkości po to, aby pobudzać i oświecać serca ludzkie18. 
Konfrontacja rozpoznanych w świecie zjawisk z nauką Ewangelii stanowi wezwanie do 
działania, spoczywające na każdym ochrzczonym, który wobec odczytanych znaków 
czasu nie może pozostać obojętnym19.

Współcześni polscy teologowie, wskazujący w swoich dysertacjach naukowych kon-
kretne zestawienie polskich znaków czasu, zakładają, że rzeczą niemożliwą jest określenie 
wszystkich współczesnych zjawisk, wiąże się to także z trudnościami ich zdefiniowania20. 
Ukazują jednocześnie fakt, że nie wszystko, co dzieje się na oczach współczesnego czło-
wieka, powinno być określane teologicznym mianem znaków czasu. Wśród pozytyw-
nych zjawisk określanych znakami czasu, jest, według Bronisława Mierzwińskiego, Rok 
Jubileuszowy 2000, który stał się czasem szczególnej mobilizacji duchowej i duszpaster-
skiej całej wspólnoty Kościoła katolickiego w Polsce21. Ten sam teolog, przyglądając się 

13 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 67; Wiesław Przygoda, Działalność zbawcza Kościoła w teorii 
i praktyce pastoralnej (Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017), 17–20.

14 Tomasz Wielebski, „Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI 
wieku”, Warszawskie Studia Teologiczne 12 (2008): 102.

15 KDK, nr 4.
16 Wiesław Śmigiel, „Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa”, 

Teologia Praktyczna 11 (2010): 207, dostęp 20.01.2019, DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.13.
17 Bielecki „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”, 224.
18 Dariusz Adamczyk, „Rozpoznawanie znaków czasu w perspektywie wezwania Jezusa do ewangelizacji”, Ruch 

Biblijny i Liturgiczny 61, 4 (2008): 286.
19 Dariusz Adamczyk, „Rozpoznawanie znaków czasu w perspektywie wezwania Jezusa do ewangelizacji”, 286.
20 Marek Fijałkowski, „Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Wa-

tykańskim II”, Teologia Praktyczna 12 (2011): 195–196, dostęp 20.01.2019, DOI: https://doi.org/10.14746/
tp.2011.12.12; Stanisław Bielecki „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”, 243.

21 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 68.
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negatywnym znakom czasu, pokazuje głęboki rozdźwięk pomiędzy deklarowaną wiarą 
a wyraźnymi opiniami i rzeczywistym zachowaniem w życiu osobistym i społecznym 
wiernych22. W życiu politycznym i społecznym wskazuje się jako znak czasu wejście Pol-
ski do Unii Europejskiej, czy szeroki problem bezrobocia23. Inny polski teolog, Krzysztof 
Pawlina jako współczesne znaki czasu wskazuje Rok Wiary czy też próbę wiary, jaką jest 
zmasowany atak na księży, ponadto spektakularne objawienie się grzechu w Kościele 
(misterium iniquitatis) – oraz chociażby zaskakujący styl działania i widzenia Kościoła 
papieża Franciszka. Ostatnim wskazywanym znakiem czasu przez wspomnianego 
teologa jest zagubienie się w tym, co nowe24. Odkrywanie tego nowego świata danego 
przez Boga, zbieranie nowych doświadczeń w jedność i odczytywanie ich w perspekty-
wie wiary, staje się odkrywaniem znaków czasu, za pomocą których przemawia Bóg25, 
a zarazem wzywa człowieka do podjęcia konkretnego działania w określonej rzeczy-
wistości, czasie i miejscu26. Warto w tym miejscu przywołać także głos Jana Pawła II, 
który przemawiając 9 czerwca 1991 r. podczas Konferencji Episkopatu Polski, powie-
dział o specyfice polskich znaków czasu, które uległy widocznemu przesunięciu wraz 
z upadkiem systemu marksistowskiego i totalitarnego, warunkującego postawy i świado-
mość Polaków27. W duchu myślenia Jana Pawła II, II Polski Synod Plenarny stwierdza, że 
rozeznanie aktualnej sytuacji Kościoła zaowocowało sformułowaniem postulatu nowej 
ewangelizacji28. Nie można zatem nie rozpoznać, w zwołanym przez Biskupa Kosza-
lińsko-Kołobrzeskiego II Synodzie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, znaku czasu, 
którego analiza prowadzi do odkrycia w tym Kościele partykularnym rzeczywistości 
poszukiwania narzędzi nowej ewangelizacji. Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward 
Dajczak zwołując II synod diecezjalny, zauważył, że potrzebne jest Kościołowi nowe 
myślenie, spojrzenie, a także nowe formy głoszenia, które spowodują aktywność wszyst-
kich jego członków, według właściwych sobie charyzmatów, a co za tym idzie odkrycie, 
że we współczesnym świecie niemożliwym jest wręcz głoszenie Ewangelii wyłącznie 
siłami samych księży czy osób życia konsekrowanego29. Biskup zauważa w wywiadzie 
udzielonym Gościowi Niedzielnemu, że „trzeba wrócić do tego, co było fundamentalne 
w pierwotnym Kościele, (…) [a] przyjmujący chrzest uważał za oczywiste dzielenie się 
swoją wiarą z innymi”30.

22 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 68.
23 Mierzwiński, Specyfika polskich znaków czasu, 68.
24 Pawlina, Znaki czasu dla Kościoła w Polsce, 8–9.
25 XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy, Wa-

tykan, 2018, nr 77. 
26 Stanisław Bielecki, „Znaki czasu”, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński (Lublin: Towarzy-

stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006), 923.
27 II Polski Synod Plenarny (1991–1999) (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2001), 1, nr 15 (dalej II PSP).
28 II PSP, 1, nr 16.
29 Edward Dajczak, „Więcej słuchania niż dyrektyw”, Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 8 (2017), 23.02.2017 (doda-

tek do Gościa Niedzielnego, wywiad przepr. Karolina Pawłowska), dostęp 11.01.2018, https://koszalin.gosc.pl/
doc/3710657.Wiecej-sluchania-niz-dyrektyw.

30 Dajczak, „Więcej słuchania niż dyrektyw”.
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2. Zjawisko nowej ewangelizacji

Opisując zjawisko nowej ewangelizacji, warto wspomnieć jeszcze raz przywołane powy-
żej słowa pasterza wspólnoty koszalińsko-kołobrzeskiej, który zauważa, że Kościołowi 
potrzeba dziś nowego myślenia, nowego spojrzenia i nowych form głoszenia31. W tym 
biskupim rozeznaniu widać potrzebę takiego głoszenia Ewangelii, które pomoże odkryć 
ochrzczonym, którzy wyznali wiarę w Jezusa, ale utracili z Nim żywy kontakt, swoje 
wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce w Kościele32. Kościół na wszystkich kontynentach 
wezwany jest do głębokiego i gruntownego przemyślenia swojej misji i rozpoczęcia jej 
na nowo, z wiernością i odwagą w rzeczywistości naszej epoki33. Drogę do osiągnięcia 
tak pojętych celów wyznacza utwierdzenie, odnowienie i ożywienie nowości Ewange-
lii, mającej swoje korzenie w naszej historii. Działanie to ma wypływać zarówno z indy-
widualnego, jak i wspólnotowego spotkania z Jezusem Chrystusem, który sam budzi 
i powołuje uczniów34. Nie wolno jednak zapominać, że przyszłość nowej ewangeliza-
cji nie tyle zależy od człowieka, ale nade wszystko od Ducha Świętego, który kieruje 
Kościołem i przez swoją mądrość przywraca właściwe miejsce całej działalności duszpa-
sterskiej Kościoła35. Stąd właśnie nowa ewangelizacja, dzięki współpracy z ożywczym 
tchnieniem Ducha Świętego, staje się konkretną odpowiedzią na potrzeby współczesnego 
świata, którego zadaniem jest ciągle na nowo opowiadać się po stronie Boga36. Zauwa-
żyli to już w 1979 roku biskupi Kościoła latynoamerykańskiego, którzy po raz pierw-
szy, w dokumencie końcowym Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli, 
użyli pojęcia „nowa ewangelizacja”, widząc w dynamicznie rozwijającej się sytuacji spo-
łeczno-politycznej potrzebę ożywionej działalności ewangelizacyjnej37. Dlatego właśnie 
nowa ewangelizacja musi zakładać nowe formy duszpasterstwa, co stawia przed głoszą-
cymi wymóg jeszcze większej gorliwości, poszukiwania innowacyjnych metod i nowa-
torskiego sposobu głoszenia i świadectwa Ewangelii38. W tym miejscu należy podkreślić 
fakt, że nie chodzi tutaj bynajmniej o tworzenie i głoszenie „nowej”, w sensie dosłow-
nym Ewangelii, czyli takiej, która odebrałaby tej jedynej i prawdziwej sens i wyjątkowy 

31 Dajczak, „Więcej słuchania niż dyrektyw”.
32 Marian Zając, „Nowa ewangelizacja”, w: Encyklopedia katolicka, t. 14 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010), kol. 13.
33 Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy 

uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie (Gubin: Wydawnictwo Przysta-
nek Jezus, 2014), nr 11.

34 Aparecida, nr 11.
35 Jan Przybyłowski, „Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji”, Warszawskie Studia 

Pastoralne 17 (2012): 76–77, dostęp 22.01.2019, http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp17.pdf.
36 Przybyłowski, „Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji”, 77.
37 Stanisław Tymosz, „Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, 

Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005): 344.
38 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” do biskupów do duchowieństwa i wiernych o formacji 

kapłanów we współczesnym świecie (Rzym, 1992; wyd. polskie Kraków: Wydawnictwo M, 2006), nr 18 (dalej 
PDV).
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radykalizm39. Nie chodzi tutaj także o to, aby dostosować Ewangelię do opinii większo-
ści, ale słuchanie głosu sumienia40 i odczytywanie jej prawdziwego i niepowtarzalnego 
sensu. Aspekt ten podkreślili biskupi Kościoła w Polsce, zgromadzeni na II Polskim 
Synodzie Plenarnym (1991–1999), zauważając potrzebę nowego zapału przepowiadania 
Ewangelii, polegającego na poszukiwaniu nowych technik, nie tylko w sensie przekazu, 
ale przede wszystkim prowadzących do umiłowania Słowa Bożego i odkrycia jego roli 
w życiu codziennym, a co za tym idzie, wypracowywania takich narzędzi nowej ewan-
gelizacji, które wezmą pod uwagę kontekst życia współczesnego człowieka41 i ukształ-
tują go na człowieka, który przez chrzest „przyoblekł się w Chrystusa, stając się «nowym 
stworzeniem»”42.

2.1. Przeszkody i trudności w dziele nowej ewangelizacji w ujęciu II Polskiego Synodu 
Plenarnego

Synod nazwał także przeszkody i trudności mogące pojawić się w dziele nowej ewan-
gelizacji43. Biskupi zasygnalizowali problem kondycji duchowej Polaków, wskazując 
negatywne przemiany w życiu wiary i praktycznym odniesieniu się do Boga, osłabie-
nie gorliwości, zobojętnienie, prowadzące do odrzucenia Stwórcy, ateizm praktyczny 
czy całkowite zajęcie się człowieka sobą samym44. Biskupi zauważyli także niepokojące 
zmiany w rozumieniu i przeżywaniu małżeństwa i rodziny. Wskazali, że zagrożone jest 
pojmowanie wspólnoty małżeńskiej, traktowanej jako sakramentalny związek mężczy-
zny i kobiety. Rozważając wspomniane zagadnienie, biskupi polscy wskazali na problem 
coraz większej liczby małżeństw żyjących w sytuacji nieprawidłowej, na brak szacunku 
do życia ludzkiego, hedonistyczne nastawienie do życia, skutkujące oddzieleniem seksu-
alności od prokreacji czy na traktowanie ludzi chorych i starszych jako zbędnego „bala-
stu” 45. Kolejną płaszczyzną ludzkiego życia, która może stać się przeszkodą czy znaczną 
trudnością w dziele nowej ewangelizacji, wskazywaną przez biskupów Kościoła katolic-
kiego w Polsce, jest wszechobecny konsumpcjonizm, prowadzący do zatracenia postawy 
ofiarności i rezygnacji z siebie. Biskupi zauważyli, że rosnąca troska o „mieć” powoduje, 
że wartość relacji ludzkich nie jest już rozumiana według logiki daru, poświęcenia i bez-

39 II PSP, 1, nr 16.
40 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła 

katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we świecie współczesnym (Kraków: Wydawnictwo M, 2006), 
nr 5 (dalej FC).

41 II PSP, 1, nr 16. Więcej na nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego w: Stanisław 
Tymosz, „Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, Roczniki 
Nauk Prawnych 15 (2005): 341–363.

42 II PSP, 1, nr 16; Ga 2,27.
43 Wiesław Piotrowski, „Prowadzić «nowe duszpasterstwo». Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie 

II i III tysiąclecia chrześcijaństwa”, w: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego 
Synodu Plenarnego, red. Wiesław Lechowicz (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002), 15.

44 II PSP, 1, nr 24.
45 II PSP, 1, nr 25.
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interesowności, ale logiki egoistycznego posiadania i instrumentalnego stosunku do bliź-
nich46. Kolejną przeszkodą wskazaną przez biskupów jest źle pojmowana wolność ludzka, 
polegająca na uleganiu instynktom oraz hołdowaniu zasadzie, że człowiekowi wolno 
wszystko, czego tylko zapragnie. Współczesny człowiek neguje potrzeby podporząd-
kowania się powszechnej, obiektywnej prawdzie oraz nadrzędnemu dobru. Ryzykiem 
tak pojętej wolności jest konsekwentne naruszanie zasad etycznych, a w sferze religij-
nej wybiórczość, dowolne przyjmowanie dogmatów i zasad moralnych oraz subiektywi-
zacja wiary47. Kolejnym, bardzo niepokojącym zjawiskiem rozwijającym się w polskiej 
rzeczywistości, jest kwestionowanie prawa do zabierania głosu przez Kościół w spra-
wach publicznych48. Zagrożeniem staje się także myślenie, że Kościół jest własnością 
księży, a wierni świeccy nie odkrywają tego, że Kościół należy również do nich. Z jed-
nej strony świeccy, jak piszą biskupi, narzekają, że księża ich nie słuchają, nie pytając 
ich nawet o zdanie. Z drugiej jednak strony, księża często zakładają, że świeccy są bierni 
i nie zależy im na współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła oraz dzieło ewange-
lizacji. W tym aspekcie biskupi dotknęli także problemu dopuszczania wiernych świec-
kich do funkcji i ról, które przewidują dla nich normy kościelne czy niefunkcjonujących 
rad duszpasterskich i ekonomicznych49. Ostatnim zagrożeniem, wskazanym przez bisku-
pów są licznie powstające sekty i ruchy religijne, które proponują łatwe drogi spotkania 
z Bogiem, a w rzeczywistości prowadzą do rozbicia osobowościowego i indyferentyzmu 
religijnego i etycznego50.

2.2. Zjawiska pozytywne w dziele nowej ewangelizacji w rzeczywistości polskiej

Wśród zjawisk pozytywnych, wskazywanych przez biskupów, jest niewymowne świa-
dectwo świętych i błogosławionych. Liczne kanonizacje i beatyfikacje polskich bisku-
pów, księży, osób życia konsekrowanego i świeckich są źródłem życia kościoła w Polsce51. 
Niewątpliwym zjawiskiem pozytywnym, w opinii polskich biskupów, jest niezwykły 
dar pontyfikatu Jana Pawła II52. Na wyjątkowe uznanie zasługuje, według nich, odkry-
cie przez wiernych świeckich właściwego sobie miejsca w Kościele i współodpowie-
dzialność za misję ewangelizacyjną, co wyraża zjawisko licznie powstających wspólnot, 
grup apostolskich, stowarzyszeń, tak dorosłych wiernych, jak i młodzieży, stających się 
wyraźnym znakiem odnowy religijnej53. Biskupi zauważyli wielką nadzieję w powstają-

46 II PSP, 1, nr 26.
47 II PSP, 1, nr 27.
48 II PSP, 1, nr 28.
49 II PSP, 1, nr 29.
50 II PSP, 1, nr 30.
51 II PSP, 1, nr 31; więcej na ten temat w: Henryk Misztal, „Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w naucza-

niu Jana Pawła II”, w: Synodalność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, 
23 październik 2003 r., red. Stanisław Tymosz (Lublin, 2003), 161–193.

52 II PSP, 1, nr 32.
53 II PSP, 1, nr 33.
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cych grupach pro-life, które poświęcają się obronie życia ludzkiego54. Biskupi podkre-
ślili również pozytywne znaczenie nadal licznych powołań kapłańskich, wzrastającą rolę 
rozwijających się mediów katolickich oraz uczelni i wydziałów teologicznych na świec-
kich uczelniach, pełniących istotną funkcję w dziedzinie formacji społecznej, ideolo-
gicznej i humanistycznej, a także wzrastającą liczbę katolickich szkół podstawowych 
i średnich55. Wobec powyżej przedstawionych przeszkód i trudności, ale także zjawisk 
pozytywnych, biskupi przedstawili wnioski i postulaty pastoralne, dotyczące pogłębienia 
wiary i postaw katolików, a także posłania ewangelizacyjnego, dowodząc, że we współ-
czesnym świecie realizacja tych zadań będzie tym skuteczniejsza, im bardziej wierni 
świeccy poczują się wezwani do włączenia się w realizację tego dzieła. Każdy z wier-
nych, zgodnie ze swoim powołaniem, podejmie przypadające dla niego zadania. Nowa 
ewangelizacja bowiem zaczyna się od nawrócenia, otwarcia na Ducha Świętego, jest 
początkiem wszelkiej misji56. Przyglądając się przytoczonym postulatom i priorytetom 
nowej ewangelizacji oraz zadań w zakresie budowania świadomości eklezjalnej, o której 
wspominają biskupi polscy, nie sposób nie zauważyć, że zmierza się do pojęcia synodal-
ności, swego rodzaju kroczenia razem wiernych świeckich i duchownych. Razem, czyli 
we wspólnocie57.

3. Synodalność – ożywieniem Kościoła

Papież Franciszek zauważył za Janem Chryzostomem, że dwie rzeczywistości – Kościół 
i synod – są synonimami. Podkreślił tym samym, że Kościół jest „wędrowaniem razem” 
po ścieżkach ludzkiego życia na spotkanie z Jezusem Chrystusem58. Synodalność jest 
elementem charakteryzującym życie oraz misję Kościoła. Synod jest i będzie wzajem-
nym słuchaniem, ale i wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego. Synodalność zatem 
pozostanie sposobem obecności Boga w świecie współczesnym59. W homilii na rozpo-
częcie II Polskiego Synodu Plenarnego, Jan Paweł II określił synod spotkaniem i swo-
istą zbieżnością dróg, którymi wspólnoty i poszczególne jednostki wędrują za Jezusem, 
będącym Drogą, Prawdą i Życiem60. W tym ujęciu należy dostrzec także synod diece-
zjalny, jako zwołane i kierowane przez biskupa diecezjalnego zebranie, podczas którego 

54 II PSP, 1, nr 34.
55 II PSP, 1, nr 35–37.
56 II PSP, 1, nr 38–39.
57 Tomasz Rozkrut, Synod diecezjalny w Kościele (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002), 18.
58 Franciszek, Synodalność konstytutywnym wymiarem kościoła. Przemówienie podczas uroczystości upamiętniają-

cej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17.10.2015, dostęp 5.01.2018, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.

59 XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy (Wa-
tykan, 2018), nr 119–127.

60 Jan Paweł II, „Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w bazylice Najświętszego Serca Jezusa na rozpoczęcie 
II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego” z 8.06.1991 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 
1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie (Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997), 723–727.
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wypełnia się na sposób uroczysty biskupi urząd i posługa pasterzowania wśród powie-
rzonej mu owczarni61. Tak pojmowany Kościół lokalny, zgromadzony we wspólnocie 
synodalnej, jest częścią Ludu Bożego, a pozostając w komunii z innymi Kościołami par-
tykularnymi, staje się tym samym domem i szkołą komunii, uczestniczenia i solidarności 
dla wszystkich ochrzczonych62. Pastoralny wymiar synodu diecezjalnego postulowany 
w nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz w posoborowych dokumentach Stolicy Apo-
stolskiej realizuje się w mobilizacji odnowy duchowej Kościoła partykularnego, reformie 
życia zewnętrznego oraz dostosowaniu jego decyzji i aplikacji do wymogów współcze-
snego człowieka63.

3.1. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odpowiedzią na potrzeby adresatów

Biorąc pod uwagę fakt, że nauczanie Soboru Watykańskiego II stało się swoistym 
motywem inspirującym biskupów diecezjalnych do rozwoju inicjatyw polegających na 
zwoływaniu synodów diecezjalnych, warto zauważyć dzieło II Synodu Diecezji Kosza-
lińsko-Kołobrzeskiej, zwołanego przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego 11 czerwca 
2016 r.64 Biskup Edward Dajczak inaugurując synod diecezjalny, powołał się na naucza-
nie papieża Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, widząc 
zaś potrzebę wsłuchiwania się w głos wszystkich diecezjan, poprzez prowadzenie dia-
logu duszpasterskiego, realizował w tym zakresie misyjne marzenie o dotarciu do 
wszystkich65. Biskup zauważył, że szczytem tego duszpasterskiego dialogu jest synod 
diecezjalny, który może stać się narzędziem do wybudzenia wiernych66. Informując 
natomiast papieża Franciszka o zwołanym synodzie, podkreślił, że chce jako pasterz 
pójść „za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim dlatego, że 
sama owczarnia ma swój węch, aby rozpoznawać nowe drogi”67. Sam zaś papież Fran-
ciszek w skierowanym do biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego liście napisał, że ocze-
kuje od synodu obfitych owoców, wytyczenia nowych kierunków pracy duszpasterskiej 

61 Kazimierz Dullak, Ecclesia Semper Reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II 
(Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007), 19–21.

62 Aparecida, nr 164–169.
63 Janusz Borucki, „Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji. Refleksje pastoralno-kanoniczne”, Homo Dei. 

Przegląd teologiczno-duszpasterski 275, 2 (2005): 67–68.
64 Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Archiwum Kancelarii Kurii, Synod diecezjalny B15, 

Edward Dajczak, Dekret zwołania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (dalej AKKK B15).
65 AKKK B15; Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” do biskupów, prezbiterów i diakonów do 

osób konsekrowanych do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (Częstochowa: 
Edycja Świętego Pawła, 2014), nr 3 (dalej EG).

66 AKKK B15; Mariola Kozubek, tłum. Dyrektorium o pasterskiej posłudze Biskupów: Apostolorum Successores 
(Kielce: Jedność, 2005), nr 167. 

67 AKKK B15; EG nr 31.
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i ewangelizacyjnej68. Papież wyznaczył tym samym jasny kierunek synodu, wskazując 
jego duszpasterski i ewangelizacyjny charakter. Jak wynika z podanych powyżej infor-
macji, II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej należy traktować jako znak czasu, 
a zarazem potężne narzędzie nowej ewangelizacji. Odczytywanie i interpretacja zna-
ków czasu podczas trwającego synodu wybudza pastoralnie i misyjnie nie tylko zaan-
gażowanych w synod, ale całe podstawowe komórki Kościoła partykularnego, jakimi są 
parafie. Ponadto warto podkreślić fakt, że interpretując sytuacje istniejące we współcze-
snym świecie, nie można zapomnieć o wierze, jako tej, która przez konkretnego czło-
wieka poszukuje woli Bożej i posłuszeństwa wobec jej nakazów. To Bóg, przemawiając 
do człowieka, którego głos odczytuje Kościół, jest tym, który wskazuje drogę Kościo-
łowi koszalińsko-kołobrzeskiemu, a świadomy tego człowiek stawia sobie pytanie wobec 
otaczającego go świata: czego Bóg od niego pragnie i co chce, aby człowiek uczynił? 
A także, co Bóg chce powiedzieć przez konkretne wydarzenia i okoliczności, których 
doświadczamy? Kościół nieustannie odczytuje Boże znaki czasu w świetle Ewangelii 
czy Magisterium Kościoła. Wsłuchując się w głos papieża Franciszka warto w tym miej-
scu przypomnieć jego nauczanie: „Kościół synodalny to Kościół, który słucha, ze świa-
domością, że słuchać «to coś więcej niż słyszeć». Jest to wzajemne słuchanie, przez które 
każdy może się czegoś nauczyć”69. Warto także pochylić się nad nauczaniem Jana XXIII, 
które zawarł w konstytucji apostolskiej Humanae salutis (25.01.1961 r.), gdzie pisze, że 
znaki czasu pełnią rolę pozytywnych łączników (pomostów) i środków komunikacji 
pomiędzy Kościołem a światem, w celu urzeczywistnienia zamiarów Boga. Są one rze-
czywistościami, którymi dysponuje Opatrzność, po to, aby mógł zaistnieć pokój chciany 
przez Boga, a zatem jego Boski porządek. W nauczaniu papieży posoborowych znaki 
czasu przyjmują postać fenomenów, które charakteryzują daną epokę. Jan Paweł II 
zauważa, że znaki czasu są określoną sytuacją historyczną, która przedstawia się jako 
mieszanina „blasków i cieni”, a która zawsze wymaga interpretacji70. Wobec powyżej 
przedstawionej interpretacji należy sądzić, że trwający w diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej synod, może stać się narzędziem do badania i wyjaśniania znaków czasu w świetle 
Ewangelii, tak aby w sposób dostosowany do mentalności pokolenia żyjących na terenie 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ludzi, odpowiedzieć im na pytanie dotyczące sensu 
życia i obecnego, i przyszłego oraz wskazać, że to, co dzieje się w świecie, jest zna-
kiem obecności Boga i jest zawarte w Jego zamyśle71. Bogactwo synodalnej interpretacji 
będzie polegało na możliwościach korzystania z wielu metod badawczych, a poszcze-
gólne komisje synodalne, dzięki wypracowanym narzędziom, będą potrafiły, w wyzna-

68 Angelo Becciu, „List Substytuta Sekretariatu Stanu Arcybiskupa Angelo Becciu w sprawie uroczystej inaugura-
cji II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2017): 
74–75; AKKK B15.

69 Franciszek, „«Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie Papieża Franciszka podczas 
uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów z dnia 17 X 2015”, dostęp 4.05.2017, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.

70 FC, nr 7.
71 Gocko, „Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej teologii moralnej”, 97–99.
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czonych dla siebie przestrzeniach, odczytywać znaki czasu. W synodalnej wędrówce 
nie można zapomnieć o rozeznawaniu poszczególnych znaków umiejscowionych w cza-
sie, jako zjawisk pokazujących drogę samego Boga, który przychodzi do człowieka. Przy 
czym należy pamiętać, że same zjawiska, które obserwujemy we współczesnym świe-
cie, nie są jeszcze znakami czasu. Staną się nimi, kiedy się je rozpozna i zinterpretuje 
w świetle Ewangelii. W swej nauce Jezus wielokrotnie mówi o potrzebie rozpoznawania 
znaków czasu. Bóg zapowiada, że pojawią się znaki poprzedzające ponowne przyjście 
Jezusa, sprawiedliwego Sędziego. Są one wyrazem Bożego miłosierdzia, aby wierzący 
w Niego mieli czas przygotować się na to, co nastąpi: „A od figowego drzewa uczcie się 
przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, 
że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. (…) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie72”.

3.2. Synodalna formacja wiernych świeckich

W tym kontekście nie sposób nie zauważyć tysięcy formujących się podczas synodalnej 
wędrówki wiernych świeckich. Samo już przygotowanie do synodu diecezjalnego wpi-
sało się w zamysł nowej ewangelizacji, zakładającej dokonaną już uprzednio ewangeliza-
cję, która może być z wielu powodów niepełna i domagająca się powtórnej ewangelizacji73. 
Biorąc pod uwagę powyższe założenie, w grudniu 2015 i w styczniu 2016 r., wiernym 
świeckim z parafii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostały zaproponowane tak zwane 
spotkania presynodalne74. W 11 spotkaniach wzięło udział 473 świeckich delegatów ze 
185 parafii75. Spotkania presynodalne, przebiegające pod hasłem Jesteśmy Kościołem, 
miały zadanie doprowadzić członków wspólnot parafialnych do czynnego uczestnictwa 
w życiu wspólnoty Kościoła76. Wiosną 2016 r. zostały zorganizowane w 8 turach reko-
lekcje presynodalne, które stały się kontynuacją formacji uczestników spotkań presyno-
dalnych, a w rekolekcjach uczestniczyło około 260 osób77. Kolejną fazą, która stanowiła 
pierwszy etap formowania się parafialnych zespołów synodalnych, były spotkania zor-
ganizowane od października 2016 do stycznia 2017 r. W 11 spotkaniach wzięło udział 
około 395 przedstawicieli ze 187 parafii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej78. Spotka-

72 Mt 24,32–33; 42, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV (Poznań–Warszawa: 
Wydawnictwo Pallottinum, 1990).

73 Janusz Mariański, „Uwarunkowania nowej ewangelizacji w demokratycznej Polsce. Aspekt socjologiczno-pasto-
ralny dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego”, w: Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu 
Plenarnego, red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, 2004), 107.

74 Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Archiwum Wydziału Duszpasterskiego, II Synod Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Spotkania Presynodalne 2015–2016 (dalej AWD).

75 Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne (dalej 
AIISDKK).

76 AWD, II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Spotkania Presynodalne 2015–2016.
77 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
78 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
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nia zaowocowały potrzebą przeprowadzenia 4 tur rekolekcji, które odbyły się w mie-
siącach od stycznia do marca 2017 r. Udział w nich wzięło około 230 osób79. Owocem 
wytrwałej pracy zespołu, przygotowującego synod diecezjalny w całej diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej, w skład 220 parafialnych zespołów synodalnych wchodzi w sumie 
około 3300 osób. Członkami 13 komisji tematycznych są obecnie 152 osoby: 76 księży, 
66 świeckich (33 kobiety i 33 mężczyzn) oraz 10 konsekrowanych kobiet80. Dla członków 
parafialnych zespołów synodalnych w październiku 2017 r. zostały zorganizowane 4 dni 
skupienia, w których wzięło udział 696 osób ze 144 parafialnych zespołów81. Kolejnym 
elementem formacji i wybudzania wiernych świeckich było 5 tur rekolekcji, zorganizo-
wanych w lutym, kwietniu i czerwcu 2018 r., w których wzięło udział 374 członków ze 
111 parafialnych zespołów synodalnych. W październiku i listopadzie 2018 r., w 5 dniach 
skupienia uczestniczyło 571 członków ze 124 parafialnych zespołów synodalnych. Od 
listopada 2018 do stycznia 2019 r., w 24 dekanalnych spotkaniach formacyjnych wzięło 
udział około 1 tys. członków ze 189 parafialnych zespołów synodalnych82. Z powyższych 
danych liczbowych wynika, jak wielkim dziełem nowej ewangelizacji jest II Synod Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Członkowie zespołów synodalnych, formujący się na 
co dzień w parafiach, mają szansę na pogłębienie swojej relacji z Jezusem Chrystusem, 
który wybudza do bycia uczniem–misjonarzem. W ten sposób realizowany jest w diece-
zji szczególny postulat wyjścia z duchem matczynym do wszystkich ochrzczonych, któ-
rzy nie uczestniczą w pełni życia wspólnoty Kościoła83.

3.3. Synodalna struktura narzędziem odczytywania, badania i interpretowania znaków 
czasu

Pierwsze komisje synodalne: Komisja główna, Komisja teologiczna, Komisja prawna 
oraz sekretariat synodu zostały powołane w dniu uroczystego otwarcia synodu 25 lutego 
2017 r., podczas Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa diecezjal-
nego Edwarda Dajczaka w kościele katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Koszalinie84. Biskup Edward Dajczak, jak zauważa ks. Tomasz Tomaszewski – sekre-
tarz synodu, w dniu otwarcia synodu diecezjalnego, ustanowił także 11 komisji tema-
tycznych, które zajmują się konkretnymi dziedzinami życia Kościoła lokalnego85. Wśród 
komisji tematycznych do istnienia powołane zostały następujące: Komisja do spraw 
wiernych świeckich, Komisja do spraw duchowieństwa, Komisja do spraw osób konse-

79 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
80 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
81 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
82 AIISDKK, Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
83 Aparecida, nr 168–169.
84 AIISDK, Kalendarium synodu.
85 Tomasz Tomaszewski, „Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Wywiad z sekretarzem II 

Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomaszem Tomaszewskim” (wywiad przepr. Arkadiusz Wilman), 
dostęp 19.01.2019, http://www.diecezjakoszalin.pl/chcemy-wspolnie-wsluchiwac-sie-w-glos-ducha-swietego.
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krowanych, Komisja do spraw kultu Bożego, Komisja do spraw duszpasterstwa i nowej 
ewangelizacji, Komisja do spraw katechizacji, Komisja do spraw charytatywnych, 
Komisja do spraw mediów, Komisja do spraw administracyjnych, Komisja do spraw 
ekonomicznych oraz Komisja do spraw historycznych86. Odczytując potrzeby lokalnego 
młodego Kościoła diecezjalnego biskup Edward Dajczak 23 grudnia 2017 r., podczas 
Adwentowego Czuwania Młodych w katedrze koszalińskiej, ustanowił także Komisję do 
spraw młodych87. Natomiast 8 listopada 2018 r. ustanowił Komisję do spraw małżeństw 
i rodzin88. Przed wszystkimi tematycznymi komisjami synodalnymi postawione są zada-
nia, usystematyzowane w Regulaminie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Zadania te dotyczą identyfikowania i analizowania szczegółowych zagadnień z zakresu 
kompetencji komisji, szczególnie w kontekście: aktualnej sytuacji duszpasterskiej w die-
cezji, wyzwań stawianych przez współczesny świat, obowiązujących w diecezji regulacji 
prawnych, zwyczajów i praktyk, oceniania obecnej sytuacji w świetle Ewangelii i naucza-
nia Kościoła, proponowania rozwiązań w zakresie prawodawstwa partykularnego, przy-
gotowywania materiałów potrzebnych do pracy zespołów synodalnych, formułowania 
ustaleń wstępnych (przeznaczonych do dalszej konsultacji) i końcowych (przeznaczo-
nych na sesje synodalne), redagowania zleconych przez Komisję główną części statutów 
synodu, a także uczestniczenia w działaniach formacyjnych i promocyjnych, organizo-
wanych przez sekretariat synodu89. Z powyższego wynika, że sama już struktura synodu 
stała się potężnym aparatem odczytywania, badania i interpretowania znaków czasu.

Na poziomie diecezjalnym, jedną z ważniejszych ról odgrywa Komisja główna synodu, 
która na czele z biskupem diecezjalnym ma za zadanie czuwać nad pracami pozostałych 
komisji. Poza Komisją główną, w synodzie funkcjonują komisje eksperckie – teologiczna 
i prawna90. W samej zaś strukturze organizacyjnej synodu działa także sekretariat, który 
zrzesza sekretarzy poszczególnych komisji tematycznych, rzecznika prasowego die-
cezji i inne osoby mianowane przez biskupa91. Jeśli natomiast przyjrzeć się strukturze 
synodu na poziomie parafii, parafialne zespoły synodalne stały się przestrzenią dysku-
sji i debaty, w której wierni świeccy wraz z księżmi proboszczami pracują nad mate-
riałami przygotowanymi przez pracujące w strukturach synodu komisje tematyczne92. 
Zadaniem parafialnych zespołów będzie uzupełnianie pracy komisji tematycznych, oce-

86 AIISDK, Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, paragraf 10.
87 Edward Dajczak, „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu komisji ds. młodych II Syno-

du Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 23 grudnia 2017 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 
4 (2017): 78.

88 Edward Dajczak, „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu Komisji do spraw małżeństw i ro-
dzin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 8 listopada 2018 r., Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości 
Diecezjalne 4 (2018): 70–71.

89 AIISDK, Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, paragraf 12.
90 AIISDK, Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, paragraf 8–9.
91 AIISDK, Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, paragraf 37–40.
92 AIISDK, Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, paragraf 24–31; Tomaszewski, „Chcemy 
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nianie i komentowanie, a także wskazywanie tematów pominiętych lub takich, które 
zostały zbyt słabo zaakcentowane93. Sięgając jeszcze niżej, do każdego diecezjanina, 
poza wspomnianymi strukturami, synod ma wypracować także stworzenie takiej prze-
strzeni, w której każdy diecezjanin będzie mógł – we właściwy i przez siebie zamierzony 
sposób – włączyć się w prace synodu. Szansą do tego, aby każdy diecezjanin wiedział 
o trwającym synodzie, jest odmawiana podczas każdej Mszy św. Modlitwa za diecezję94, 
a w drugi czwartek miesiąca w każdym kościele i w każdej kaplicy na terenie diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej celebrowana jest Msza św. wotywna o Duchu Świętym95.

Zakończenie

W podsumowaniu warto odwołać się do rozważania Pawła VI Odczytanie znaków czasu, 
w którym papież zauważa, że historia dla myśli chrześcijańskiej jest zaproszeniem, 
a wręcz okazją do odkrywania w niej planów Bożych. Dzieje świata są utożsamieniem 
myśli Bożej, transcendentalnej oeconomia divina, z rozwojem wydarzeń, które docho-
dzą do Chrystusa i od Chrystusa biorą początek. Współczesnemu człowiekowi została 
zaofiarowana możliwość odczytania w rzeczywistości historycznej znaków czasu, tj. 
wskazań o głębszym znaczeniu niż to, którego dopatruje się człowiek, będący tylko bier-
nym widzem. Paweł VI zauważa, że „obecność znaków w rzeczywistości poznawanej 
przez nas bezpośrednio, zasługuje na długie rozważania. Na polu religijnym znak zaj-
muje bardzo doniosłe miejsce. Królestwo Boże nie jest zwyczajnie osiągalne przez nasze 
poznanie drogą bezpośrednią, doświadczalną, intuicyjną, ale przez drogę znaków. W ten 
sposób poznanie Boga jest możliwe dla nas przez wnikanie w rzeczy przybierające war-
tość znaków”96. Tak pojmowana metoda wskazuje na konieczność wyodrębnienia, zindy-
widualizowania „w czasie, to znaczy w biegu wydarzeń, w historii, tych aspektów, tych 
znaków, które mogą być objawem jakiegoś stosunku do Królestwa Bożego w jego tajem-
niczej działalności, czy też objawem możliwości, dyspozycji, wymagania działalności 
apostolskiej97”.

Paweł VI stwierdza, że wyjaśnianie czasu, to znaczy empiryczno-historycznej rze-
czywistości, musi być czynione w świetle Ewangelii. Odkrycie znaków czasu bowiem 
jest dziełem świadomości chrześcijańskiej. Jest ono efektem zestawienia wiary z życiem, 

93 Tomaszewski, „Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego”.
94 Edward Dajczak, „Zarządzenie w sprawie odmawiania «Modlitwy za diecezję» we wszystkich kościołach i kapli-

cach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” 21 września 2016 r., Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 
3 (2016): 84.

95 Edward Dajczak, „Zarządzenie w sprawie celebrowania Mszy o Duchu Świętym podczas II Synodu Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz powołania zespołów synodalnych” 1 marca 2017 r., Koszalińsko-Kołobrzeskie 
Wiadomości Diecezjalne 1 (2017): 93–95.

96 Paweł VI, „Odczytanie znaków czasu. Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej 16 IV 1969”, w: Trwajcie moc-
ni w wierze, t. 2 (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1974), 561–564.

97 Paweł VI, „Odczytanie znaków czasu, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej 16 IV 1969”, 561.
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które polega na zauważeniu miejsc, w których nasze przeżycia domagają się określenia 
i odkupienia przez światło wiary wypływające ze słów Ewangelii. Człowiek uświadamia 
sobie, w jakim punkcie znaki czasu wychodzą na spotkanie planom Bożym, do których 
należy poszukiwanie jedności, pokoju i sprawiedliwości. Badaniom znaków czasu towa-
rzyszy zawsze żywe słowo Jezusa: „Czuwajcie!”, które skłania do bacznej ich obser-
wacji, abyśmy jako chrześcijanie stali się przenikliwymi i nowoczesnymi apostołami 
wiary. Zwołany w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej synod jest w istocie znakiem czasu, 
ale zarazem we wszystkich swoich strukturach narzędziem, które w świetle Ewangelii 
ma interpretować zjawiska dziejące się we współczesnym świecie. Analizowanie tych 
zjawisk, niejednokrotnie budzących niepokój, powinno wybudzać wiernych kosza-
lińsko-kołobrzeskiej cząstki Kościoła powszechnego, do jeszcze większej gorliwości 
w poszukiwaniu zagubionych we współczesnym świecie braci i sióstr. To swoiste prowa-
dzenie dialogu Kościoła ze światem współczesnym prowadzi do głębszego zjednoczenia 
we wspólnocie, której drogą jest Jezus Chrystus. W tym kontekście nie wolno zapomnieć 
Kościołowi koszalińsko-kołobrzeskiemu, że pierwszym, który rozpoczął dialog z czło-
wiekiem jest Bóg, a dialogiem tym jest dialog zbawienia98. Cała droga prowadząca do 
dialogu powinna być natomiast przeniknięta duchem miłości, gdyż jej rola sprowadza się 
do bycia fundamentem każdej chrześcijańskiej wspólnoty, także tej diecezjalnej99. Pod-
stawą pewności, że synod diecezjalny jest właściwą, choć niełatwą drogą do rozpoznania 
znaków czasu, mogą stać się słowa Augustyna z Hippony, wypowiedziane w Wyzna-
niach: „W niedocieczonej bowiem tajemnicy Opatrzności, Boże mój, nie wypuszczałeś 
mnie z rąk. (…) Postępowałeś wobec mnie w sposób cudowny i niepojęty. To Ty kierowa-
łeś mną, Boże mój; albowiem Pan będzie kierował krokami człowieka, a drogę jego uzna. 
A cóż zapewni zbawienie, jeśli nie ręka Twa, którą odnawiasz to, co stworzyłeś?”100. 
Wskazówką zaś może być zdanie z Psalmu 26: „Moja stopa stoi na równej drodze, na 
zgromadzeniach błogosławię Pana”101.

98 Paweł VI, „Encyklika «Ecclesiam suam», o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej 
przy pełnieniu swojej misji. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych 
Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych całego 
świata, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli”, 71, dostęp 25.01.2019, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html.

99 Ryszard Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej (Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2007), 114.

100 Augustyn z Hippony, Wyznania (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009), 132.
101 Ps 26,12.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób odczytywanie znaków czasu 
może wpłynąć na rozwój narzędzi nowej ewangelizacji. Na początku artykułu przedsta-
wiono pojęcie znaków czasu. W kolejnej części opracowania omówiono polskie znaki czasu 
w refleksji biskupów i teologów polskich. Przedstawiono także zjawisko nowej ewangelizacji. 
Na podstawie dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego omówiono przeszkody i trudno-
ści w dziele nowej ewangelizacji, a także zjawiska pozytywne w dziele nowej ewangelizacji 
w rzeczywistości polskiej. Omówiono także zjawisko synodalności w kontekście ożywienia 
Kościoła. Wykazano także jak II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odpowiada na 
duszpasterskie potrzeby jego adresatów, chociażby poprzez synodalną formację wiernych 
świeckich. W ostatniej części opracowania wykazano, w jaki sposób stworzona struktura II 
Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej staje się narzędziem do odczytywania, badania 
i interpretowania znaków czasu.

Słowa kluczowe: znaki czasu, synodalność, polskie znaki czasu, nowa ewangelizacja, II Pol-
ski Synod Plenarny, II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, spotkania presynodalne, 
rekolekcje synodalne

Abstract

THE SECOND SYNOD OF THE KOSZALIN-KOLOBRZEG (KOŁOBRZEG) 
DIOCESE AS A SIGN OF TIME AND A TOOL OF THE NEW EVANGELIZATION

The purpose of this article is to show how the interpretation of the signs of the times may affect 
the development of the new evangelization tools. Firstly, the concept of time signs is presented. 



The next part of the study discusses the Polish signs of the times in the reflection of Polish 
bishops and theologians. Moreover, the phenomenon of the new evangelization is presented. 
The obstacles and difficulties, as well as positive phenomena in the work of the new evange-
lization in the Polish reality have been discussed in the article on the base of the documents 
of the II Polish Plenary Synod. Besides, the phenomenon of synodality in the context of the 
Church’s revival is presented. The article shows how the II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg 
(Kołobrzeg) Diocese responds to the pastoral needs of its addressees, pointing the synodal 
formation of lay faithful. The last part of the study presents how the created structure of the 
II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese becomes a tool for reading, resear-
ching and interpreting the signs of the times.

Keywords: signs of time, synodality, Polish signs of the times, new evangelization, II Polish 
Plenary Synod, II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese, presynodal 
meetings, synodal retreat



Radosław Kimsza1

L’ARCHITETTURA SACRA COME  
IL PASSAGGIO DAL PRAXIS ALLA  
THEORIA DELL’ARCHITETTO SECONDO  
LA TRADIZIONE ORIENTALE 

Introduzione

L’architettura sacra, nella sua basi, dovrebbe unire l’eternità con la temporalità cioè 
dovrebbe far scendere il paradiso sulla terra, rappresentare l’invisibile in visibile. Già 
questa concezione svela la grande responsabilità dell’architetto e il compito che tocca non 
solo il semplice progetto come la risposta all’soggettivismo dell’investitore ma pure la 
sua sensibilità all’ispirazione divina. L’architetto sacro dovrebbe dunque essere “l’autore 
ispirato” che agisce nella luce divina, usando il linguaggio dell’Oriente cristiano, nella 
“luce taborica” che permette vedere non Dio stesso, ma le Sue energie. Esse permettono 
approfondire la teologia cioè la visione di Dio e in conseguenza la Sua adorazione. 
Dall’inizio della sua storia o del suo avvenimento, la Chiesa propone i mezzi che avvicinano 
l’uomo al vecchio testamentario fuoco che brucia ma non si consuma (cfr. Ex 3,1–2). Cosi 
si crea l’ascesi cristiana che purifica i sensi e rivela invisibile. L’architetto che aspira al 
sacro per far vedere l’invisibile o diventare il progettista del paradiso sulla terra comincia 
il progetto non dallo schizzo ma dalla purificazione dei sensi tramite l’ascesi. Lo stesso 
fa l’iconografo. Lo stesso indicava la necessità di katarsis dei antichi Greci, anche se per 
uno scopo diverso e usando altri mezzi, per creare l’arte. Si tratta dunque il passaggio 
dalle pratiche ascetiche – praxis alla theoria cioè la visione di Dio e incorporarla sotto la 
specie del progetto architettonico.

1 Ks. dr hab. Radosław Kimsza, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, wykładowca 
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1. La concezione dell’ascesi

La chiave per capire il significato della concezione dell’ascesi è l’origine della parola. 
Essa viene dal greco ασκησηις e nel suo ampio senso significa: esercizio, sforzo, impresa. 
Usando questo termine “si può parlare dell’ascesi sportiva che cerca di rendere il corpo 
flessibile, obbediente, resistente ad ogni ostacolo”2. La parola proveniente dal linguaggio 
profano, usato ancora nell’epoca precristiana, viene applicata dai monaci dei primi secoli 
del cristianesimo per precisare gli sforzi spirituali esercitati da loro nel cammino verso la 
perfezione, verso la padronanza dello spirituale sul materiale. In questo modo gli attributi 
del corpo, acquisiti con l’ascesi sportiva con lo sforzo ascetico spirituale possono essere 
applicati allo spirito umano.

L’ascesi esprimeva le diverse pratiche, spesso paragonate al combattimento che è stato 
nominato “spirituale” durante i secoli. Questa pratica in altre parole può essere delineata 
come la lotta, lo sforzo, lo scopo che prefigge l’acquisizione dei doni di Dio. Seguendo 
la direzione tracciata dai monaci, gli autori orientali mettono in evidenza due orienta-
menti che caratterizzano l’ascesi cristiana: uno negativo e altro positivo. Il primo, quello 
negativo, considera l’ascetismo come una lotta invisibile, un atteggiamento costante 
dell’anima, espresso nei diversi esercizi, sotto la forma visibile. Nel secondo significato, 
positivo, l’ascetismo viene rappresentato quale il dono di Dio, nella forma di illumina-
zione e con cui sono consegnati le grazie e i carismi che aiutano a vivere il cristianesimo 
in modo sempre più fecondo e fruttuoso, come il continuo processo di perfezionare il 
proprio essere.3 

Il termine “la lotta invisibile”, che determina lo sforzo ascetico, è stato mutuato dagli 
ambienti monastici e come tale era a loro attribuito fino al punto che “tra i primi monaci 
alcuni che sono stati chiamati messaliani, ritenevano di formare un’aristocrazia di super – 
cristiani”4. Alcuni autori si oppongono a questo modo di concepire la spiritualità cristiana 
espressa nelle forme ascetiche, considerandola non come qualcosa dato solo ai monaci 
ma a tutti i cristiani. Essere un monaco voler dire conversare con Dio giorno e notte. Que-
sta grazia è stata data ad ogni cristiano. Il monaco è “il fedele che vuol essere cristiano 
fino in fondo”5. In questo senso l’ascesi non è nient’altro che un mezzo e una strategia in 
vista della creazione delle condizioni umane indispensabili e favorevoli all’accoglienza 
del Vangelo. Gli impegni del sacramento del battesimo sono stati consegnati non solo ad 
alcuni, per esempio i monaci, ma per tutti i cristiani6.

Lo sforzo ascetico segue la strada indicata dai sacramenti. Come con il sacramento del 
battesimo si comincia la nuova realtà, che puoi viene continuamente approfondita con gli 

2 Pavel Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours (Paris: Desclée de Brouwer 
1964), 146.

3 Pavel Evdokimov, L’Orthodoxie (Paris: Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1959), 102.
4 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 146.
5 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 146.
6 Pavel Evdokimov, La nouveauté de l’Esprit. Etudes de spiritualité (Bégrolles–en–Manges, 1977), 65.
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altri sacramenti, così lo sforzo ascetico, una volta cominciato, non raggiunge nella vita 
terrena il suo limite. Non esiste quindi nella vita spirituale un momento in cui ci si possa 
fermare nelle pratiche religiose prima di raggiungere la perfezione. “Ogni arresto è una 
regressione: «chiunque si volti indietro, non è adatto per il Regno di Dio» (Lc 9,62)”7. La 
lotta spirituale segue quindi lo stile e la logica, della morte e della risurrezione della vita 
sacramentale stessa ed sulla stessa lunghezza d’onda di chiamata al radicalismo evange-
lico, tipico della parabola di Dio e dei sacramenti della Chiesa.

L’argomento a favore dell’ascetismo, quale la pratica data a tutti i cristiani, compresi 
i creatori di bellezza è rappresentato nell’esempio della persona di Gesù Cristo. Il Suo 
Corpo dovrebbe essere visibile nelle forme architettoniche. Luì come Dio – l’Uomo “è un 
asceta per eccellenza. La sua perfezione non lo allontana dagli uomini, ma lo pone tra 
loro. La sua vita, oltre ai momenti di solitudine e di preghiera nel deserto, si realizza negli 
ambienti umani, nella carità è data a tutti gli uomini. Cristo è l’asceta perfetto vive tra gli 
uomini, discende nel loro inferno per recarvi la sua luce”8. Sulla base dell’esempio della 
vita di Gesù dovrebbe realizzarsi la missione di tutti gli asceti. Nel conteso evangelico il 
senso dell’esercitazione dell’ascesi non può essere statico, privo delle azioni che nascono 
dall’esperienza religiosa. L’ascetismo, ben capito e giustamente esercitato, spinge a testi-
moniare il vissuto personale. Perciò “L’asceta evangelico tipico è apostolo e testimone”9. 
Nel contesto che ci interessa, l’architetto del sacro nasce come il frutto dell’ascesi cioè 
della vita cristiana approfondita tramite le pratiche religiose spiritualizzate.

La pratica dell’ascesi cristiana deve essere esercitata su sé stessi nella verità. L’archi-
tetto svela la verità su Dio la avvicina alla persona umana – illuminato rivela la Luce 
che non conosce il tramonto. L’illuminazione che è concessa da Dio in conseguenza 
delle pratiche ascetiche, come il dono e la grazia, dovrebbe spingere la persona umana 
a conoscere se stessa. Senza il riconoscimento della realtà che si riferisce alla vita umana, 
qualsiasi sforzo ascetico rimane al livello teoretico, lontano dall’esperienza vissuta. Non 
si tratta però di analizzare la vita nel senso di contemplare la propria esistenza e tutto 
ciò che la costituisce. “E’ vivamente sconsigliabile una analisi eccessiva di sé. Guardarsi 
continuamente come in uno specchio può scatenare uno stato morboso di eccessiva scru-
polosità”10. Ci si riferisce piuttosto ad una retrospezione che con l’aiuto di una guida spiri-
tuale e l’obbedienza soprannaturale a lui può verificare l’amor proprio e la sua volontà che 
spesso “costruiscono un muro tra l’anima e Dio”11, che fa un grand’ostacolo nel cammino 
spirituale verso la purificazione. L’architetto del sacro permette dunque condursi da un 
conoscitore delle strade divine.

La vita ascetica si riferisce sempre all’ambiente del vissuto cristiano, dell’esperienza 
religiosa. La natura di essa è radicata nella vita concreta e sta fuori dagli astrattismi, toc-

7 Evdokimov, L’Orthodoxie, 100.
8 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 147.
9 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 148.
10 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 149.
11 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 149.
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cando le realtà vissute. Gli autori orientali pongono la chiara differenza tra i teologi, che 
considerano la dottrina, e gli asceti immersi nella presenza trasformatrice, con la buona 
disposizione della volontà, non escludendo allo stesso tempo la possibilità di un teologo 
asceta12. L’architetto del sacro non significa solo il conoscitore della dottrina sacra, che 
si studia alle facoltà della teologia, ma la conosce e approfondisce tramite la propria vita 
ascetica.

La conoscenza di sé stessi, che dovrebbe accompagnare lo sforzo ascetico appena men-
zionata, si riferisce alla realtà del peccato. L’Oriente cristiano, è lontano dal moralismo: 

“il peccato non viene dal basso, dalla carne, ma dall’alto, dallo spirituale. La prima caduta 
ha luogo nel mondo degli angeli. La perversione carnale denuncia e accusa il peccato 
dello spirito contro la carne”13; la sorgente spirituale del male non proviene dalla natura 
ma si compie nello spirito14. Bisogna quindi “penetrare”, formare lo spirito umano – la 
vera e unica fonte dell’arte sacra, al fine di acquistare la capacità nel discernere tra le due 
realtà esistenti: tra il male e il bene. In questo esiste uno degli scopi delle pratiche asce-
tiche, sopra accennato, che si riferisce alla dominazione dello spirituale sopra materiale. 
Le disordinate passioni e i sensi, che rappresentano l’oggetto fondamentale della lotta 
interiore, sono considerate conseguenza del peccato.

La strada verso la purificazione dei sensi è tracciata dagli autori orientali nella sceno-
grafia che nella trasmissione scritturistica accompagnava il primo peccato. – l’immagine 
mistica del frutto consumato. Con esso l’ordine viene pervertito e “l’uomo si trova ad 
essere dominato dalle passioni, dalla vita dei sensi. E’ per questo che l’ascesi deve anzi-
tutto neutralizzare le passioni, per oggettivare, esteriorizzare le tendenze dei fughe che 
allontanano da Dio”15. In altre parole possiamo dire che la pratica dell’ascesi cristiana 
è in grado di trasformare le passioni, portandole a convergere verso l’attesa silenziosa del 
momento in cui Dio riveste l’anima con la forma divina16. Si tratta quindi di saper aprire 
il cuore all’azione trasformatrice della grazia divina, di saper rivelare i pensieri, i senti-
menti, i sensi perché nascosti demoliscono il cuore e non permettono far rivelare il sacro. 
Chi li nasconde s’ammala e si riesce incapace generare il vero sacro che può nascere sole 
in cuore libero e purificato17. Al contrario, non si può parlare di bellezza come rivelazione 
di Dio e, al massimo, di copiare da ciò che è stato visto prima. 

La “rivelazione” dei peccati nel sacramento della confessione, che è inseparabile attri-
buto d’ogni cammino spirituale verso la perfezione, pone quindi in evidenza la funzione 
terapeutica dello sforzo ascetico. Il cristiano che compie le indicazioni delle proprie guide 
spirituali e le rafforza con la vita sacramentale, in particolare con il sacramento della 
penitenza, si pone continuamente nel processo di guarigione spirituale. Tale guarigione 

12 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 149–150.
13 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 143.
14 Pavel Evdokimov, L’Amour fou de Dieu (Paris, 1973), 54.
15 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 156–157.
16 Evdokimov, L’Amour fou de Dieu, 54.
17 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 157.
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si compie grazie alla forza dello Spirito Santo, che s’incontra nell’umile desiderio di col-
laborazione con essa. Lo scopo dell’ascesi cristiana esiste quindi nella purificazione del 
cuore macchiato dal peccato. Essa viene quindi concepita non come atto compiuto una 
sola volta, ma come il processo graduale che inizia con l’umile riconoscenza della propria 
debolezza e procede fino alla purificazione perfetta nella carità. Sembra essere il pensiero 
di Giovanni Climaco, uno dei più sublimi scrittori spirituali del settimo secolo, della 
sua opera principale La scala del paradiso detta anche Tavole spirituali. La lettura di 
questo saggio permette di affermare, che il cammino spirituale procede in un modo gra-
duale. Inizia con la rinuncia al mondo, dal distacco interiore che diventa l’ingresso nella 
vita religiosa. La vita così impostata conduce verso la lotta contro i vizzi ed all’acquisto 
delle virtù. Questo grado è propriamente ascetico. Richiama la dottrina dei maestri cui 
s’ispira. Vivendoli permette in conseguenza di entrare alle fasi più alte della vita della 
perfezione. Lo scopo di seguire la strada così tracciata è la carità, però non in un senso 
solo emozionale, ma più profondo, tendente fino al fondo del cuore. La carità non come 
un fragile sentimento, ma quella che sa abbracciare anche la croce. L’esperienza così 
vissuta non permette ad un essere umano di vivere solo per sé stesso. Mossa dalla carità, 
la persona umana esce da sé stessa e si muove verso gli altri per rendere la testimonianza 
del vissuto18.

L’architetto del sacro dovrebbe essere formato dall’umiltà, perché essa genera la per-
fezione. Essa è la base iniziale in ogni cammino spirituale e ogni l’arte sacra. Diventare 
il possessore di questo dono vuole dire acquistare “l’arte di trovarsi esattamente al pro-
prio posto”19. La mancanza di questa virtù sia uno dei punti più caratteristici del mondo 
contemporaneo. Che cosa è l’umiltà? L’umiltà rappresenta la capacità di vedere se stesso 
nello specchio della verità, con il riflesso della realtà in cui si vive. Sembra che l’uomo 
odierno abbia perso questa capacità e non faccia niente per riacquistarla. Non sa ricono-
scere la verità principale della sua esistenza ossia che è solo uno strumento nelle mani di 
Dio. Così si crea un’immagine falsa di sé stesso, volendo essere Padrone e Sposo20.

2. Le pratiche ascetiche

L’umiltà, che è la condizione primaria d’ogni cammino spirituale, viene espressa tramite 
le diverse forme che aiutano a mettersi alla presenza del Signore e a seguire la strada per 
immergersi nella carità, la perfezione e in conseguenza “saper” creare bellezza sacra.

18 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 153.
19 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 153.
20 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 153.
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2.1. Il discernimento spirituale

Già dall’inizio della sua esistenza l’uomo è stato messo davanti alla necessità di scegliere 
(Cfr. Gen 2,17; 12,4). La complessità dell’esistenza, che circonda l’essere umano, crea 
ostacoli al dialogo obbediente con Dio. Contro la voce divina, sempre misteriosa, un’al-
tra voce si faceva sentire, quella di Satana, ugualmente misteriosa. Da questo proviene 
la contemporanea sottile linea tra il sacro e il profano, che sembra essere spesso superata 
dagli artisti contemporanei. L’uomo quindi doveva acquistare la capacità di distinguere 
la voce della sapienza, proveniente da Dio, da quella della follia, dell’insidia diabolica; la 
voce dei giusti, da quella degli empi. Questo carisma è nominato dal Nuovo Testamento 
il “discernimento degli spiriti” (Cfr. 1 Cor 12,10; 1 Gv 4,1).

L’insegnamento dei Padri suggerisce che il discernimento è inseparabile dalla pra-
tica dei comandamenti, dalla carità e il suo frutto permette di distinguere tra pensieri 
angelici, pensieri umani e demoniaci. La distinzione tra essi è possibile grazie allo stato 
interiore che accompagna l’uomo; è pacifico nel caso dei pensieri buoni, turbato nel caso 
contrario. Per poter sapere “discernere nel caos interiore dell’anima la natura degli ele-
menti in gioco: animale, razionale o affettiva, come pure tra la causa agente dall’esterno 
o dall’interno, puramente biologica o più complessa e di carattere morale” il discerni-
mento spirituale presuppone l’esercizio dell’attenzione21. Questa capacità, che si ottiene 
attraverso la vigilanza dello spirito, la veglia del cuore e l’invocazione del nome di Gesù, 
permette d’arrestare il colloquio interiore con la malefica suggestione, prima che questa 
divenga una malattia dell’anima, espressa nelle passioni. Perciò discernimento significa 
semplicemente “discendere fino alle radici irrazionali dell’anima, verso la sorgente pura 
e torbida dell’immaginazione, sorprendere la sua esatta natura”22. 

Si tratta quindi la formazione delle immaginazioni che viene grazie alla capacità di 
discernere. Essa viene appoggiata dalla pratica religiosa espressa nella preghiera liturgica, 
nel dogma della fede e nell’arte dell’icona. Questi elementi sono strettamente collegati tra 
loro con la Parola Divina e la contemplazione di loro permette di “elevare lo sguardo 
a livello dell’invisibile presenza”23. L’icona ha una particolare funzione purificatrice, che 
prepara al discernimento. La sua potenza viene chiarita da S. Giovanni Damasceno, che 
la vede come un’apocalisse, una rivelazione del nascosto. “Lo sguardo così purificato 
e reso vigilante può ora discernere e scrutare l’interno dell’anima”24.

2.2. L’apatheia

Il discernimento degli spiriti trova il suo vertice nell’apatheia, nello stato ideale, “che 
significa passione impassibile e indica uno stato estremamente appassionato, in quanto 

21 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 174.
22 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 176.
23 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 177.
24 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 178.



L’architettura sacra come il passaggio…  |  85

si tratta di risvegliare lo spirito dal suo intorpidimento e di fare dell’uomo un risvegliato, 
un neptikos”25 e genera il vero sacro nell’arte. Per capire la concezione dell’impassibilità 
bisogna rivolgersi ai testi scritturistici e all’insegnamento dei Padri. Alla luce di essi non 
è difficile capire che tale stato dell’anima umana non significa insensibilità, ossia la libe-
razione dai sentimenti che fanno parte della natura umana. La gioia di S. Paolo sta nelle 
sue sofferenze, nel completare nella carne ciò che manca ai patimenti di Cristo (Cfr. Col 
1,24). Nonostante la somiglianza etimologica, l’impassibilità si oppone all’insensibilità. 
L’apatheia non significa assenza di pensieri. E’ così perché essi non dipendono dall’u-
omo. Dalla sua volontà dipende, invece, l’attardarsi sui pensieri e scatenarli26. La tradi-
zione della Chiesa, appoggiata dai grandi maestri della vita spirituale, vede l’apatheia 
collegata alla carità. La carità procura all’anima l’apatheia perfetta e riunisce tutte le 
forze umane nel combattimento spirituale: “Lo stato passionale ha il suo centro nell’unica 
passione per eccellenza, la carità evangelica, tenerezza ontologica, verso ogni creatura 
di Dio, ed è questo il carisma fondamentale”27. Se dunque la carità e l’apatheia hanno un 
rapporto reciproco tra loro, e la prima esiste nel servizio per gli altri e deve essere sem-
pre approfondita, anche l’impassibilità non è fine a se stessa. Essa serve alla restaurazione 
dell’immagine di Dio; cancella tutto ciò che la degrada e conduce alla visione del ‘luogo 
di Dio”28. L’apatheia, nel senso ortodosso, non significa impeccabilità. Si tratta, piutto-
sto, di uno stato d’inattività delle passioni, che non trovano terreno su cui svilupparsi29. 

2.3. Il pentimento

Il carisma del discernimento degli spiriti, il mirare allo stato dell’apatheia risveglia 
nell’uomo la necessità del pentimento30. L’ascetismo dell’Oriente cristiano lo mette 
accanto agli elementi che accompagnano il cammino di fede verso la sua perfezione. 
L’autocondanna sorge dal contesto evangelico della predicazione sul Regno, secondo cui 
la conversione rappresenta la condizione per l’acquisizione di esso (Cft. Mc 1,15; 6,12). 
In questa prospettiva il carisma della penitenza compie una funzione purificatrice dell’a-
nima, permettendo di vincere il peccato ed elevarsi verso le parti più sublimi dell’e-
sistenza umana, esistenti nel perdono, nel ristabilimento della grazia e della filiazione 
divina. “La penitenza è un approfondimento dell’immagine del battesimo: discesa agli 
inferi e vittoria sulla morte. Essa provoca la compunzione, la sofferenza per aver offeso 
la santità di Dio, per aver rifiutato il suo amore crocifisso fino a far scorrere il suo san-

25 Evdokimov, La nouveauté de l’Esprit. Etudes de spiritualité, 87.
26 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 178–179.
27 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 179.
28 Evagrio, Le traité pratique ou le Moine. Introduction par Antoine Guillaumont et Claire Guillaumont. Sourcee 

Chrétiennes 170 (Paris: Les éditions du Cerf, 1971), 492.
29 Esichio, De temperantia et virtute centuriae, PG 93, 1554.
30 Per approfondire il tema del pentimento: Thomas Špidlik, La spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale 

sistematico (Torino: Sao Paolo, 1995), 181–190; Thomas Špidlik, Innocenzo Gargano, La spiritualità dei Padri 
greci e orientali (Roma: Borla, 1983), 121–124. 
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gue: il donum lachrymarum, il carisma delle lacrime è caratteristico delle pneumatizza-
zione dei sensi. Al contrario dell’intenerimento sentimentale, le lacrime della penitenza 
si mescolano con le lacrime della gioia, continuando l’azione delle acque purificatrici del 
battesimo”31.

L’immagine del battesimo come espressione del concetto di penitenza, è largamente 
diffuso tra gli scrittori dell’Oriente cristiano. La forza del sacramento dell’iniziazione 
cristiana è, infatti, così grande che trasforma totalmente l’esistenza umana e la indirizza 
verso la realtà diametralmente opposta a quella vissuta prima di riceverlo. La penitenza 
è quindi un nuovo battesimo, con essa comincia una nuova vita, rinnovata dalla grazia 
del primo sacramento32. Il simbolo dell’acqua, che ha sempre avuto un significato di puri-
ficazione, viene sostituito nella penitenza con le lacrime. “Il pentimento medita conti-
nuamente sul rifiuto umano dell’Amore crocifisso; non si tratta qui di lacrime dell’anima, 
ma dello spirito; esse sono considerate un dono carismatico, si mescolano alle lacrime di 
gioia e sono la continuazione delle acque purificatrici del battesimo”33.

Il pentimento, con alla carità, rappresenta lo stato perenne dell’anima, che si esercita 
nell’umiltà. Non è quindi una virtù ma uno degli elementi che costruiscono il processo 
della crescita spirituale34.

Attraverso il pentimento, la persona umana riconosce di essere più un peccatore che 
il peccato35 e cosi crea in se la capacità di esprimere il vero rapporto tra Dio e la persona 
umana tramite l’arte. Ogni cammino penitenziale comincia dall’automatòkritos logismòs, 
dalla riconoscenza d’essere colpevole del male commesso. Di conseguenza, la consape-
volezza del peccato personale risveglia l’autocondanna. Il processo del pentimento si 
realizza nel cuore36. Questo invece si rivela nei sentimenti, espressi nel pentimento, dal 
dolore e dalle lacrime – il visibile segno d’agire interiore. Esso aiuta a vedere il pas-
sato nello specchio della verità e permette di giudicarlo nella trasformata prospettiva del 
futuro. In questo senso la penitenza è “la figlia della speranza” e la garanzia del perdono 
di tutti i peccati37.

2.4. Lo stato della preghiera

“La preghiera è tutto, riassume tutto: la fede, la vita secondo la fede, la salvezza”, come 
diceva Teofane il Recluso. Secondo Giovanni Crisostomo “nulla vale quanto la preghiera, 
essa rende possibile ciò che è impossibile, facile ciò che è difficile”, “la luce dell’anima, 
vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l’uomo”. Essa, dice lo stesso Teofane il 

31 Evdokimov, L’Orthodoxie, 106.
32 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764.
33 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 183.
34 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 183.
35 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 183.
36 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 765.
37 Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764.
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Recluso “il barometro della vita spirituale”, “il respiro della Chiesa”, la rivelazione della 
verità sulla persona umana, nell’avvicinarsi continuo a Dio – Persona, per convergere 
e continuare il dialogo purificatore e trasformatore. Le frasi attinte dalla tradizione della 
Chiesa evidenziano un significato ricco e ampio di preghiera e insieme suggeriscono il 
suo scopo fondamentale – l’orientamento della vita cristiana al suo scopo, alla perfezione, 
che si realizza nella salvezza. Si può dunque dire che l’architettura sacra e l’arte sacra in 
generale è il frutto della prghiera.

Sulla base della Sacra Scrittura e dell’insegnamento dei Padri si osserva che la pre-
ghiera non può essere un atto saltuario. Riferendosi all’esortazione di S. Paolo «pregate 
incessantemente» (1 Ts 5,17) si sostiene che l’atto della conversazione con Dio, una volta 
iniziato, deve continuare, trasformando la vita personale nella preghiera, in uno stato 
incessante, perpetuo. Solo in questa maniera la preghiera diventa “la fonte del nostro 
essere e la forma più intima della nostra vita”38. La continuità della preghiera è quindi 
uno stato, una disposizione del cuore – katàstasis.

Sull’esaminare l’intima relazione che si instaura con Dio durante la preghiera, insegna 
stesso Gesù: “Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il 
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,6). Non 
è necessario un posto straordinario per dialogare con Dio. Gesù esorta ad entrare in se 
stessi, a creare il santuario della propria esistenza umana. L’evangelico “luogo segreto” 
del quale parla Cristo non è nient’altro che il cuore umano39. Bisogna, quindi, dare al 
cuore, sempre considerato come la dimora dello Spirito Santo, una tale disposizione abi-
tuale che, in qualche modo, meriti il nome di preghiera di per se stessa, senza dipendere 
dagli atti che produce40.

L’osservazione dell’evangelista riguardante la vita di preghiera di Gesù, “al mattino 
si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pre-
gava” (Mc 1,35), sottolinea un altro aspetto caratteristico della preghiera per l’Oriente 
cristiano – il deserto. Il termine, così vicino per i Padri, non si riferisce solo ad un luogo. 
E’ piuttosto una figura concreta di una dimensione interiore, di una custodia del di dentro 
che ne motiva la ricerca. Significa, in altre parole, “la concentrazione, raccoglimento, 
silenzio dello spirito”41. Trovandosi in questa condizione l’uomo riesce a tacere. Il silen-
zio del deserto apre la porta alla comunione, alla relazione con Dio. Solamente là si può 
pregare nel senso del dialogo. Dio si fa sentire nel silenzio. L’uomo, invece, in questa 
soprannaturale condizione, riesce intuire in se la misteriosa visita del suo Signore. “Per 
capire la voce del Verbo, bisogna saper ascoltare il suo silenzio, impararlo, soprattutto, 
poiché è il linguaggio del secolo futuro. Il silenzio dello spirito è superiore persino all’o-

38 Pavel Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome (Paris–Tournai: 
Approches Oecuméniques, 1966), 21.

39 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 21.
40 Evdokimov, Orthodoxie, 66–68.
41 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 21.
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razione”42. Secondo i Padri risulta, così, essenziale, ai fini della preghiera, la ricerca del 
silenzio. Esso lascia uno spazio per una voce. Rappresenta la condizione migliore per 
accogliere le parole che provengono dal Signore.

Saper stare nel silenzio e nella solitudine della preghiera crea il carisma della saggezza 
soprannaturale. L’uomo che prega comincia a parlare con il linguaggio della preghiera. 
I Padri del deserto ritenevano che il frutto derivante dalla preghiera silenziosa e fatta in 
solitudine fosse la cardiognosia, ossia la conoscenza dei cuori umani. Spesso, perciò, tali 
Padri venivano visitati dalla gente, che nella saggezza delle loro parole ritrovavano la 
pace interiore e le risposte alle domande della vita. “Quando colui che vive nel silenzio 
parla, riesce facilmente a trovare la freschezza verginale della parola. La sua risposta ai 
problemi interni alla vita o alla morte è come un amen che scaturisce dal suo continuo 
pregare”43.

La preghiera è il modo per riconoscere un Altro. Lo stato ideale di preghiera è quando 
l’orante intravede i segni della presenza di Cristo, come Amico, riconoscendo il Suo volto 
nell’uomo concretamente visibile44.

Seguire la strada tracciata dalla preghiera, entrare sempre nel contatto più intimo 
e sublime con Dio, significa attraversare il passaggio “dall’avere” “all’essere”. In altre 
parole incarnare la preghiera nella propria personalità45, scoprirsi come l’essere liturgico, 
come l’uomo del Sanctus46. In pratica, “avere” la preghiera significa acquistare l’arte 
esteriore di pregare, imparare le diverse forme del contatto con Altissimo; “essere” la 
preghiera vuol dire vivere nello stato del continuo dialogo con Dio, conversare con lui in 
tutti i momenti della vita47. Questo passaggio è graduale. A coloro i quali intraprendono 
il cammino spirituale si richiede di mettere a disposizione tutte le forze e le facoltà, che 
aiuteranno a vincere gli ostacoli e le difficoltà che s’incontreranno.

La spiritualità dell’Oriente cristiano distingue i gradi della preghiera caratteristici 
della tradizione dell’Oriente cristiano. Il primo grado è quello della preghiera corporale, 
molto distratto e agitato. Per i principianti è consigliata la lettura dei testi scritturistici, in 
particolare la salmodia, senza prolungazioni: “le chiacchiere dissipano, il silenzio racco-
glie”, come l’esempio dell’evangelico pubblicano, che con una sola parola ha commosso 
la misericordia di Dio e l’espressione di fede che ha salvato il buon ladrone48. Superando 
le difficoltà, che sorgono innanzitutto dalla separazione dell’intelligenza dal cuore e, 
ritrovando l’integrità del suo spirito, si arriva alla preghiera autentica, che esprime “un 
atteggiamento costante, uno stato d’animo che plasma, alla maniera della liturgia, tutto 

42 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 21.
43 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 22–23.
44 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 23.
45 Pavel Evdokimov, La nouveauté de l’Esprit. Etudes de spiritualité (Bégrolles–en–Manges, 1977), 90.
46 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 194.
47 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 194.
48 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 24.



L’architettura sacra come il passaggio…  |  89

il nostro essere”49. Si tratta quindi di “trasformare la propria esistenza in una liturgia, in 
una preghiera, in una dossologia: è farne il sacramento di una perpetua comunione: Dio 
scende nell’anima in preghiera e l’anima emigra verso Dio”50. La preghiera, raggiunto 
questo livello, contiene tutti gli elementi necessari per la vera orazione. Qui l’elemento 
spirituale prevale sul corporeo, sui pensieri e sui sentimenti e la preghiera avviene nelle 
profondità dello Spirito. Gli autori dell’arte sacra sono invitati alla strada della preghiera 
per poter esprimere tramite le forme belle il soggetto della preghiera cioè Dio stesso.

I diversi modi in cui l’uomo dialoga con Dio seguono la strada tracciata dai Padri. La 
loro preghiera è essenzialmente una preghiera di ringraziamento e di lode ma anche di 
richiesta e ciò con pieno diritto dal momento che è lo stesso Gesù a consigliarla. “Ogni 
preghiera può presentarsi sotto una delle sue tre forme consuete, cioè domanda, offerta, 
lode: dacci il nostro pane, accetta il perdono che abbiamo accordato agli altri, sia san-
tificato il tuo nome”51. Queste tre forme, che permettono di entrare in dialogo con Dio, 
conducono allo stato di preghiera e santificano ogni istante del tempo. S. Antonio Abate, 
lo indica la sua Vita, propone la pratica di questi tre modi di pregare nei diversi momenti 
del giorno: la mattina presentandosi al cospetto di Dio dicendo “Abbi pietà di noi pecca-
tori”; durante il lavoro presentando il suo frutto con le parole: “A te Signore”; ed infine la 
sera terminando con “Gloria a te!”. Così anche la vita di chi non può dedicare neppure un 
momento alla preghiera, diventa un totale rivolgersi al Signore.

Nello sviluppare il tema della preghiera non possono non considerarsi gli ostacoli che 
si incontrano nel momento del suo esercizio. La difficoltà fondamentale deriva dalla man-
canza d’armonizzazione della sfera psichica, sempre “mobile, agitata, carica delle preoc-
cupazioni del momento con il contenuto della preghiera liturgica, o della nostra regola 
personale”52. La soluzione a tale problema è nello sforzo ascetico, che presuppone una 
lotta al fine di evitare le conseguenze derivanti dalla mancanza di quest’armonia, ossia le 
distrazioni, le assenze spirituali con la presenza fisica, la noia, la pesantezza dell’anima. 
E’ il combattimento che pone la persona umana nell’adorazione del Signore, nel prostrarsi 
davanti alla sua presenza, nel gesto della riconoscenza della propria debolezza e che non 
permette di pregare perfettamente53.

L’arte di vincere le difficoltà consiste, innanzitutto, nel saperle riconoscere. Successi-
vamente non rimane altro che utilizzare i mezzi consigliati dai maestri della vita spiri-
tuale. Lo strumento principale per vincere tali difficoltà è l’attenta lettura dei salmi o di 
altro brano della Sacra Scrittura ed in particolare il Vangelo. Non di minore importanza 
risultano essere altri modi di purificazione nella preghiera consistenti nel digiuno, nelle 

49 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 24.
50 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 194.
51 Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient. La liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome, 25.
52 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 201.
53 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 202.
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genuflessioni, nelle prostrazioni. Esse “aiutano lo spirito a concentrarsi, lo accordano 
come uno strumento musicale”54.

Per che cosa possiamo pregare? Prima di tutto per ricevere lo Spirito Santo e i suoi 
doni. La stessa risposta la ritroviamo nella tradizione, che suggerisce che la preghiera 
dovrebbe essere anzitutto umile richiesta dei doni del cielo con la disposizione a riceverli. 

“I Padri insegnano che lo Spirito è un dono e che la domanda per ottenerlo è la sola che 
non rimane mai senza una risposta immediata”55. Si può, dunque, volgendo lo sguardo 
alle parole di Gesù: “il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno” (Mt 6,32), 
chiedere altri doni? Nel cercare di rispondere a tale domanda i Padri prendono in esame 
la preghiera del Padre nostro, la quale è di per se stessa una raccolta di domande. In un 
altro posto Gesù insegna: “tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo con-
ceda” (Gv 15,16) e ‘se due di voi si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve le concederà” (Mt 18,19). Il vangelo non fa distinzione tra le varie 
domande56. E’ quindi consigliabile pregare per tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno, sempre 
ricordando, però, che, nelle intenzioni, i beni celesti devono avere la precedenza riguardo 
a quelli terrestri57. La preghiera rivolge alla fonte dei doni e dei carismi del creatore della 
bellezza. Dopo di ciò permette chiedere il dono di esprimere le realtà che deve far vedere 
il progetto – purifica l’idea e la fa visibile nella prospettiva della verità.

I Padri evidenziano che non tutte le preghiere portate davanti al Signore vengono 
esaudite. I pensatori orientali adeguandosi a tale verità, nell’affrontare la tematica della 
correzione delle nostre domande a Dio insistono però sulla preghiera paziente e costante, 
basata sugli esempi della vedova evangelica (Cfr. Lc 18,1–8), che con la potenza della 
fede strappa la buona risposta alla sua domanda, su S. Paolo che con la costanza, tre 
volte supplica il Signore di togliergli la scheggia dalla carne e sul racconto di S. Serafino, 
relativo alla preghiera per un peccatore58. Se quindi le preghiere rimangono inesaudite 
significa o che dedichiamo un tempo insufficiente ad essa oppure perché siamo pecca-
tori59. Nonostante ciò i Padri affermano che i peccatori necessitano di pregare con fiducia 
lo Spirito Santo, che viene in aiuto alla debolezza umana e prega nell’uomo quando esso 
non sa farlo (Cfr. Rm 8,26)60.

Non si specifica quanto tempo debba essere dedicato alla preghiera. Su tal punto La 
tradizione cristiana dichiara con chiarezza che non esiste una specifica misura del pre-
gare. Si tratta di usare il tempo di pregare nel modo giusto, di imparare a vivere con il 
ritmo della preghiera.

54 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 203.
55 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 203.
56 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 203.
57 Evagrio (sotto il nome Nilo), De oratione 37–38, PG 79, 1176.
58 Evdokimov, Les Ages de la Vie Spirituelle. Des Pères du Désert à nos jours, 203–204.
59 Giovanni Crisostomo, Homilia in dimissionem Chananaeae, PG 52, 457.
60 Origene, De oratione 21, PG 11, 481.
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I momenti di solitudine rappresentano l’occasione per eccellenza di convergere verso 
Signore, di invocare il suo Nome fino a stare continuamente alla sua presenza. E’ in 
questa condizione che sorge la preghiera del cuore, il nucleo della spiritualità dell’Oriente 
cristiano.

Riassunto

L’arte sacra, in modo particolare l’architettura sacra moderna sembra perdere il suo 
originario l’istinto – far vedere visibilmente le realtà invisibili, usando il tipo far passare 
al prototipo. Gli inizi dell’arte sacra cristiana erano cosi trasparenti e chiari che la chiesa 
e i suoi ornamentali erano considerati come la Biblia Pauperum che in un certo senso 
permetteva conoscere Dio e il Suo creato. I creatori dell’arte sacra spesso maturavano 
alle opere da loro fatte nei monasteri, tramite il digiuno e la preghiera. Per far ritornare al 
vero sacro nell’arte si propone ritornare alle radici dell’ascesi cristiana per purificarsi per 
la creazione della bellezza. L’Oriente cristiano durante i secoli ha elaborato le forme che 
possono essere considerate non solo nelle cornici della storia ma pure come la proposta 
per gli artisti contemporanei che creano l’arte sacra.
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Streszczenie

ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WSCHODU JAKO PROPOZYCJA 
PRZEJŚCIA ARCHITEKTA SZTUKI SAKRALNEJ OD PRAXIS DO WIDZENIA 
NIEWIDZIALNEGO

Artykuł traktuje o związku sztuki sakralnej chrześcijańskiej ogółem z życiem duchowym 
artysty. Autor prawdę o tworzeniu sacrum warunkuje życiem duchowym artysty wyrażanym 
w rozmaitych formach. Akcentuje przede wszystkim stan modlitwy, oczyszczenie, pokutę 
i stan określany w duchowości wschodniej jako apatheia.

Słowa kluczowe: asceza chrześcijańska, architektura sakralna, modlitwa, oczyszczenie, 
apatheia

Abstract

SAINT ARCHITECTURE AS TRANSMISSION FROM ARCHITECT’S PRAXIS  
TO THEORY ACCORDING TO ORIENTAL TRADITION

The article deals with the relationship of sacred Christian art in general with the artist’s spiritual 
life. According to the author, the truth about sacrum is conditional on the artist’s spiritual life 
expressed in various forms. He mainly emphasizes the state of prayer, purification, penance 
and the state described in eastern spirituality as apatheia.

Keywords: christian asceticism, sacred architecture, prayer, purification, apatheia



Janusz Królikowski1

OBJAWIENIA PRYWATNE – CHARYZMAT I FACTUM 
ECCLESIAE

Wstęp

Objawienia prywatne stanowią w czasach nowożytnych jeden z fenomenów religijno-
-eklezjalnych, w stosunku do których nie mogą pozostać obojętne ani Kościół, ani teolo-
gia. Właściwie dzisiaj, ze względu na łatwość komunikacji i przekazu, już Kościół jako 
całość jest ich punktem odniesienia, a teologia jest stale analizowana w związku z ich 
znaczeniem i rolą w życiu chrześcijańskim. Liczba objawień w czasach nowożytnych nie 
tylko urosła do niezwykłych rozmiarów, ale stale rośnie, przy zachowaniu pierwszorzęd-
nego wpływu przez objawienia uznane za autentyczne, chociaż i objawienia nieuznane 
przez władzę kościelną odgrywają wpływową rolę. Zajmowane postawy są w tym wzglę-
dzie bardzo różnorodne – od skrajnego odrzucenia do entuzjastycznego przyjęcia. Także 
w teologii możemy odnotować rozmaite interpretacje – od nieukrywanego sceptycy-
zmu wobec wszystkiego, co wykracza poza objawienie publiczne, niekiedy może nawet 
gorszącego, do traktowania objawień prywatnych jako niemal przedłużenia objawienia 
publicznego, a nawet jego potwierdzenia, co staje się równie gorszące w innych kręgach. 
Pojawia się oczywiście wiele pytań mających znaczenie nie tylko dla teologii, ale także 
dla życia kościelnego. Na niektóre z nich chcemy tutaj zwrócić uwagę – przede wszyst-
kim zamierzamy wskazać miejsce, w którym można by teologicznie usytuować obja-
wienia prywatne. Punktami odniesienia staną się dla nas – z jednej strony – pojęcie 
charyzmatu, jako osobistego doświadczenia duchowego ukierunkowanego eklezjalnie, 
a z drugiej strony – pojęcie faktu Kościoła jako instancji weryfikującej każde doświad-
czenie duchowe, zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe, w relacji do nadrzędnej kwe-
stii zbawienia. Nie jest to ujęcie całkowicie nowe, chociaż wydaje się, że należałoby je 
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dzisiaj bardziej wyeksponować, gdy kładzie się nacisk na dowartościowanie wymiaru 
charyzmatycznego Kościoła, pomijając przy tym, z powodu interpretacji zbyt indywidu-
alistycznych, że ma on służyć budowaniu i odnowie Kościoła.

1. Objawienie publiczne i prywatne

Przez objawienie publiczne rozumiemy słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, prze-
kazane przez żywą Tradycję Kościoła – Tradycję bosko-apostolską – przekazywaną 
i interpretowaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła dla ludzi wszystkich czasów. Jezus 
Chrystus stanowi jego centrum i wypełnienie, a za jej zamknięcie jest uważana śmierć 
ostatniego apostoła. Cel objawienia został bardzo dobrze opisany przez konstytucję Dei 
verbum Soboru Watykańskiego II: „poprzez Objawienie Bóg zechciał ukazać i ofiarować 
siebie samego oraz odwieczne zamiary swej woli dotyczące zbawienia ludzi, «aby uczy-
nić ich uczestnikami Bożych dobrodziejstw, całkowicie przewyższających pojmowanie 
rozumu ludzkiego»” (nr 6); „Przez to Objawienie najgłębsza prawda zarówno o Bogu, jak 
i o zbawieniu ludzi jaśnieje dla nas w Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Peł-
nią całego Objawienia” (nr 2).

„Prywatnymi”, „szczególnymi”, „wyjątkowymi” są nazywane wszystkie objawie-
nia nienależące do objawienia publicznego z powodu historycznego (są późniejsze), 
z powodu stopnia ich pewności (nie sytuują się w bezpośredniej ciągłości z objawieniem 
Bożym i nie są przekazywane pod natchnieniem), z powodu ich celu (nie zawsze jest 
jasny – najczęściej dotyczą jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego lub jakiejś wspól-
noty) i z powodu adresatów (nie jest oczywiste, do kogo się zwracają). W odróżnieniu od 
objawienia publicznego nie ma pewności co do boskiego pochodzenia objawień prywat-
nych ani zbawienie nie jest ukazywane wprost jako ich cel. Jeśli chodzi o przeznaczenie 
objawień prywatnych, to są one bardzo wyraźnie związane z pewną epoką i określonymi 
okolicznościami czasów, w których mają miejsce, a więc są uwarunkowane historycz-
nie, co oczywiście nie przekreśla ich nośności uniwersalnej, jakkolwiek jej wydobycie 
i utrwalenie zakłada osobny proces duchowy i teologiczny2.

Jeśli chodzi o objawienie publiczne, to należy okazać posłuszeństwo wiary, co podkre-
śla konstytucja Dei verbum3, przez które „człowiek w sposób wolny całkowicie powierza 
się Bogu, ofiarowując «Bogu objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli»” (nr 5). Jeśli 
chodzi o objawienia prywatne, to tradycyjnie przyjmuje się, że należy im okazać taki 
sposób przyjęcia, który zależy od zastosowanych prób i zastosowanego w odniesieniu do 
nich zmysłu krytycznego, pozwalających na osiągnięcie pewności moralnej, różniącej 

2 Szersze i systematyczne ujęcie tych zagadnień: Karl Rahner, Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik Und 
Transzendenzerfahrung (Freiburg im Br., 1989).

3 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”, w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 350–363.
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się od pewności osiąganej przez nauki ścisłe4. To przekonanie jest słuszne w odniesie-
niu do objawień nieuznanych przez Kościół, natomiast jeśli chodzi o objawienia uznane 
za autentyczne, to należy okazać im tę postać przyjęcia i przylgnięcia w wierze, które 
odpowiada ich randze religijnej, którą można poznać na podstawie wypowiedzi Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła, zwłaszcza ich natury teologiczno-kanonicznej, do czego 
jeszcze autor nawiąże.

Nie ulega wątpliwości, że objawienia prywatne weszły w wielu przypadkach i w znacz-
nym stopniu do nauczania kościelnego, a tym samym zyskały właściwą dla siebie rangę 
religijną i eklezjalną. Jest całkowicie błędne twierdzenie, spotykane zresztą nierzadko, 
że objawienia prywatne, właśnie dlatego że są prywatne, są zostawione prywatnej decy-
zji każdego wierzącego, który może je przyjąć lub odrzucić. Pogląd tego typu odwołuje 
się często do ważnych i ukierunkowujących wypowiedzi papieża Benedykta XIV na 
temat objawień prywatnych, zawartych zresztą w jego „prywatnym” dziele, którym jest 
De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, a w którym stwierdza na 
temat przyjęcia tych objawień: „Quare, cum illis desit obiectum formale Fidei Divinae, 
assensus non potest esse nisi solius Fidei humanae”5. Zapomina się, niestety, że po tym 
wielkim papieżu z pierwszej połowy XVIII wieku jeszcze wiele wydarzyło się w życiu 
Kościoła, w związku z czym rozwinęły się także nauczanie i praktyka kościelna. Klu-
czowy dla objawień prywatnych pozostaje wiek XIX, zwłaszcza objawienia w Lourdes, 
i początek wieku XX – objawienia fatimskie.

Dzisiaj przyjmuje się więc jako pewnik, że miały miejsce w Kościele objawienia pry-
watne, nie przynosząc w niczym szkody objawieniu publicznemu, że przyczyniają się 
one do ożywienia wary i są niewątpliwym nośnikiem profetyzmu. Co więcej, doświad-
czenia kościelne pokazują, że są one bardzo odpowiednie dla życia chrześcijańskiego, 
w czym zyskują potwierdzenie rozmaite, klasyczne już wypowiedzi na ten temat. Józef 
od Ducha Świętego (1609–1674), jeden z wielkich teoretyków mistyki, pisał: „Fuisse 
aliquando veras revelationes et prophetias maxime tempore Legis scriptae certum est 
de fide; immo in ipsis fides nostra fundatur. Dari etiam in tempore legis gratiae (…) 
dari etiam veras revelationes et prophetias post primitivam Ecclesiam, licet non sit ita 
certum, non potest tamen absque temeritatis et impietatis saltem nota negari”6. W bliż-
szych nam czasach znajdujemy, wyrażoną językiem bardziej fenomenologicznym, ale 
tak samo przekonującą, następującą wypowiedź: „Jeśli jednak ktoś powie, że te rze-
czy są niemożliwe, będzie prawdopodobnie chodziło o jednego z tych ludzi, którzy nie 
wiedzą, nie rozumieją i nigdy nie wiedzieli, co oznaczają pojęcia takie, jak duch, kosz-
towanie i owoc duchowy, czy też nawiedzenie Boże. (…) Będą również pewni chrześci-
janie bardziej roztropni, czytelnicy dziejów i żywotów świętych, którzy będą wiedzieli, 
w jaki sposób nasz Pan niekiedy chce czynić te łaski i te dobra tym, których szczególnie 

4 Yves M.-J Congar, Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici (Brescia, 1967), 345–361.
5 Benedetto XIV (Prospero Lambertini), La beatificazione dei servi di Dio e la canonizzazione dei beati [l. III, 

c. 53, 1], vol. 3/2 (Città del Vaticano, 2017), 763.
6 Joseph a S. Spiritu, Enucleatio mystica theologiae S. Dionysii Areopagitae (ed. crit.) (Roma, 1927), 106.
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przygotowuje, by stali się Jego sługami, i jak udziela im nadzwyczajnych przywilejów 
wykraczających poza regułę i poza porządek, którym podlega ogół ludzi. Ci zrozumieją, 
że chociaż w stosunku do objawień i ekstaz jest odpowiednie postępowanie z najwyższą 
roztropnością – a to z tej racji, że łatwo można być zwiedzionym (jak zresztą często się 
dzieje), zarówno uznając za nawiedzenia z nieba iluzje szatańskie, który przemienia się, 
jak pisze Apostoł, w anioła światła, jak przyjmując za objawienie Boże naszą radosną 
wyobraźnię pobudzaną albo przez lekkomyślność, albo przez melancholię, albo przez 
chorobę naszego umysłu, w wyniku czego zdaje się nam niekiedy widzieć i słyszeć to, 
czego ani się nie widzi, ani nie czuje – to nie zanikają w Kościele Bożym prawdziwe 
i Boże objawienia, za pośrednictwem których Pan niekiedy sprzyja swoim najbardziej 
szczególnym i wewnętrznym przyjaciołom, z którymi chce pozostawać w szczególnej 
i najściślejszej relacji”7.

2. Sens objawień prywatnych

Objawienie publiczne jest jedyną i wystarczającą podstawą wiary katolickiej. Św. Tomasz 
z Akwinu stwierdza jednoznacznie: „nasza wiara opiera się na objawieniu powierzonym 
Apostołom i prorokom, którzy byli autorami ksiąg kanonicznych, a nie na jakimś obja-
wieniu danym innym nauczycielom”8. Melchior Cano w traktacie De locis theologicis 
stwierdza bardzo radykalnie: „ponieważ (…) dla Kościoła nie ma znaczenia wierzyć czy 
nie w to, co było widziane przez Brygidę i Katarzynę ze Sieny, w żaden z pewnością spo-
sób do wiary to się nie odnosi. (…) Wiara, o której mowa, nie jest cnotą prywatną, lecz 
wspólną. Dlatego bowiem zwie się katolicka, to jest powszechna. Przeto objawienia pry-
watne czyje i jakie by one były, nie dotyczą wiary katolickiej, ani podwalin i podstaw 
nauki kościelnej, którą jest prawdziwa i właściwa Teologia”9. Karl Rahner stwierdza jed-
nak w sposób bardzo zrównoważony i dający do myślenia: „«Prywatność» jakiegoś obja-
wienia nie zamierza oznaczać, że nie może ono mieć w ogóle żadnego znaczenia dla 
Kościoła”10. Jaki jest więc sens objawień prywatnych, czyli dlaczego Bóg ich udziela?

Jest religijnie pewne, że w każdym czasie Bóg chce osobiście i bezpośrednio udzielać 
się swoim stworzeniom. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku udziela się tak 
samo i że od wszystkich w odpowiedzi oczekuje tego samego. Działanie Boga, przez 
które zwraca się do swoich stworzeń, jest naznaczone nie tylko różnorodnością, ale są 
w nim obecne przypadki całkowicie szczególne, co weryfikuje się zwłaszcza w odniesie-
niu do tych, którym powierza On specjalne zadania, mające na celu ukazanie Jego woli 
ludziom w poszczególnych czasach i miejscach. Fakty, zarówno biblijne, jak i eklezjalne, 

7 Pedro de Ribadeneira, Vita di sant’Ignazio di Loyola (Milano, 1947), 75–76.
8 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, vol. I, q. I, a. 8, ad. 2 (Taurini–Romae: Marietti, 1950).
9 Melchior Cano, O źródłach teologii [l. XII, 2, 12], tłum. Julian Wojtkowski (Olsztyn, 2016), 522.
10 Karl Rahner, „Privatenoffenbarung”, w: Sacramentum mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, bd. 3 (Frei-

burg–Basel–Wien, 1969), kol. 1286.
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jednoznacznie potwierdzają taki właśnie sposób działania Bożego, w którym wyraża się 
zarówno Jego suwerenność, jak i Jego bliskość w stosunku do człowieka. Dzieje zbawie-
nia i Kościoła są naznaczone obecnością wybranych przez Boga, którym przekazuje On 
albo jaśniejsze i głębsze poznanie tajemnic zawartych w objawieniu publicznym, albo 
takich, w których wzbudza zdolność przewidywania przyszłości lub wnikania w tajem-
nice ludzkich serc, bądź też takich, których pobudza do podejmowania działań użytecz-
nych dla innych ludzi, a nawet – przynajmniej pośrednio – dla całego Kościoła11. Nie 
zmienia to bynajmniej faktu, że tego typu działania mają zawsze charakter względny 
i niekanoniczny i nigdy nie mogą stać się normą wiary.

Wykluczenie objawień prywatnych z depozytu prawd objawionych nie oznacza, że nie 
posiadają one charakteru doktrynalnego, łączącego się z objawieniem publicznym. Jest 
niewątpliwie prawdą, że objawienia prywatne mają raczej związek z praktycznym aspek-
tem życia chrześcijańskiego, a tym samym powtarzają one ogólnie przyjmowane prawdy 
dogmatyczne oraz służą ukierunkowaniu, umocnieniu lub ożywieniu życia ascetycznego 
i wewnętrznego. By jednak osiągnąć ten rezultat pastoralny, by wzbudzić zainteresowa-
nie i gorliwość, objawienia prywatne kładą nacisk na jakiś szczególny aspekt objawienia 
publicznego, stawiają go w jaśniejszym świetle, łączą pewne prawdy ze sobą, pobudzają 
do miłości, ożywiają ją i konkretyzują, czyniąc z jakiejś tajemnicy wiary punkt odniesie-
nia dla doświadczeń duchowych, dla podejmowania działań apostolskich lub tworzenia 
okoliczności sprzyjających odnowie Kościoła. Takie owoce zakładają istnienie i oddzia-
ływanie odpowiednio dobranych elementów doktryny objawienia Bożego odzwiercie-
dlających się w sugestiach i poruszeniach proponowanych przez objawienia prywatne.

Zachodzi więc wewnętrzny i opatrznościowy związek między biblijną teologią miło-
sierdzia i miłości, którą Bóg objawił ludziom w Jezusie Chrystusie, a kultem Najświęt-
szego Serca Jezusa, który w znacznym stopniu w związku z objawieniami prywatnymi 
stał się historycznym i eklezjalnym wyrażeniem tej teologii. To samo można powiedzieć 
o objawieniach maryjnych z dwóch ostatnich stuleci, które stały się inspiracją dla rozma-
itych pobożnościowych i duchowych zastosowań mariologii. Oczywiście, nie w każdym 
przypadku ten związek objawień prywatnych z doktryną jest widoczny w takim samym 
zakresie, ale jest ona niewątpliwie kluczowym elementem wszystkich objawień prywat-
nych oraz kluczem hermeneutycznym, pozwalającym badać ich autentyczność.

3. Rozwój Kościoła i objawienia prywatne

W ramach teologicznej refleksji nad objawieniami prywatnymi warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden tekst soborowy, który łączy się z podejmowanym przez nas zagadnie-
niem. Chodzi o tekst ciekawie i wymownie wskazujący na dokonujący się pod wpły-
wem Ducha Świętego „rozwój” żywej Tradycji w Kościele, która czerpie z objawienia 

11 Jan od Krzyża, „Droga na Górę Karmel” [2, 25], w: Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. Bernard Smyrak (Kraków, 1986), 
276.
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bosko-apostolskiego, dlatego że nie traktuje go na sposób pamiątki z muzeum archeolo-
gicznego czy też czcigodnego pomnika dawnych doświadczeń. Tradycja kościelna jest 
rzeczywistością żywą i ożywiającą, nie odnosi się do tego, co dawno minione, ale do 
tego, co jest trwałe i pociąga do przeżywania prawdy naszym dzisiaj.

Czytamy więc w konstytucji Dei verbum następującą wypowiedź, którą trzeba uznać 
za jedną z najbardziej znaczących wypowiedzi doktrynalnych, która jeszcze czeka na 
odpowiednią recepcję: „Tradycja (…) pochodząca od Apostołów rozwija się w Kościele 
pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie zarówno przekazanych 
spraw, jak i słów czy to dzięki kontemplacji i dociekaniu wierzących, którzy rozważają 
je w swoich sercach, czy też dzięki głębokiemu pojmowaniu przeżywanych rzeczywi-
stości duchowych, czy wreszcie dzięki przepowiadaniu tych, którzy wraz z sukcesją 
biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Tak właśnie w ciągu wieków Kościół 
nieustannie zdąża ku pełni prawdy, aż w nim samym wypełnią się słowa Bożej obietnicy. 
Wypowiedzi świętych Ojców wskazują na ożywczą obecność tej Tradycji, której bogac-
two przenika działanie i życie wierzącego i modlącego się Kościoła” (nr 8).

Jest jak najbardziej uzasadnione uznanie objawień prywatnych, których treść nie 
sprzeciwia się prawdom głoszonym przez objawienie publiczne, za jeden z tych środ-
ków, za pośrednictwem których wierzący otrzymują głębsze rozumienie rzeczywistości 
Bożych, a sam Kościół czerpie z nich sprzyjające inspiracje, a nawet konkretne wska-
zania odnoszące się do dalszego postępowania w poznaniu tajemnicy Boga w Jezusie 
Chrystusie. Jest uprawnione zaliczenie objawień prywatnych, byle ich autentyczność 
została uznana przez hierarchię Kościoła, do tych „specjalnych łask” i „niezwykłych 
charyzmatów”, których udziela sam Chrystus, aby uczynić wiernych „zdolnymi i goto-
wymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą 
skuteczną rozbudowę Kościoła”, jak zostało podkreślone w konstytucji Lumen gentium 
(nr 12). Należy więc „przyjmować je z wdzięcznością i radością”12. Objawienia prywatne 
mogą zostać zatem usytuowane w perspektywie charyzmatycznej, która należy w spo-
sób konieczny i trwały do istoty Kościoła i wyznacza sposób jego urzeczywistniania się 
w dziejach.

Dzieje wielkich i najbardziej znanych objawień prywatnych stanowią nie tylko 
wymowne potwierdzenie tych stwierdzeń, ale są także ważnym kryterium ich weryfika-
cji, zgodnie ze słowami samego Jezusa: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,20). Nawet 
pobieżne spojrzenie na dzieje Kościoła w ostatnich wiekach pozwala stwierdzić, jak 
wielki wpływ miały na niego objawienia Najświętszego Serca Jezusa; nie można sobie 
właściwie wyobrazić Kościoła w XX wieku bez objawień fatimskich; z nadzieją można 
patrzeć na wpływ wywierany przez objawienia miłosierdzia Bożego i przez postać św. 
Faustyny Kowalskiej. Jest jednak równie oczywiste, że wpływ tych nadzwyczajnych 
i charyzmatycznych doświadczeń, bez względu na ich oddziaływanie i owocność, nie 

12 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, w: Sobór Watykański II, Konsty-
tucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 104–166; Janusz Królikowski, Bogurodzica 
Dziewica (Niepokalanów, 2013), 325–329.
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miałby żadnej wartości, gdyby nie były one zgodne z Tradycją apostolską, a także gdyby 
w swojej treści i zakładanej głębi nie poddały się nadrzędnej weryfikacji ze strony Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła. To dzięki tym podstawowym i nieodzownym czynnikom 
wkład wiernych nawiedzonych przez Ducha Świętego wspiera nauczanie hierarchiczne 
i ubogaca misję kościelną nowymi inicjatywami i nowym zaangażowaniem. Można 
w tym przypadku wprost mówić o dodawaniu czegoś do nauczania i zaangażowania 
biskupiego, a nawet widzieć w objawieniach prywatnych instancję krytyczną w stosunku 
do niego, nie kwestionując w niczym „pełni biskupiej”, jak mówi św. Jan Chryzostom, na 
której opiera się Kościół i pełnienie jego misji.

Ten wkład, płynący z objawień prywatnych, nie stanowi jednak sam przez się władzy 
publicznej, ponieważ posiada wartość społeczną dla życia Kościoła jedynie w ramach 
jedności prawdy. Mimo że pochodzą one od Boga, nie mogą nabrać wartości autonomicz-
nej ani zdominować życia kościelnego – wartość nadaje im, po głębokim rozeznaniu, 
nauczanie hierarchiczne, które strzeże depozytu wiary i go wyjaśnia, a więc sytuuje się 
ponad objawieniami prywatnymi13. Wydaje się, że w wielu interpretacjach objawień pry-
watnych ten aspekt jest zbyt mało brany pod uwagę, przez co łatwo ulega się złudzeniu, 
że objawienia prywatne same z siebie posiadają wartość eklezjalną i mogą autonomicznie 
służyć Kościołowi. Kościół jest „ponad” nimi i w nim zyskują one właściwą pozycję 
doktrynalną i duchową. Równie błędne jest przekonanie, że hierarchia może zostawić na 
boku zainteresowanie objawieniami, biernie czekając na ich samoweryfikację w życiu 
wiernych. Charyzmaty nie mogą być tylko tolerowane, ale powinny być odpowiednio 
kultywowane, czego elementem jest także ich szybkie rozeznawanie (por. 1 Tes 5,19–20). 
W każdym razie, nawet jeśli objawienia prywatne są szczególnymi łaskami i darami 
charyzmatycznymi, to jest jednak pewne i musi być jasno głoszone, że nie są one tym 
samym jakimiś darami „wyższymi” w Kościele. Są darami w ramach Kościoła i podpo-
rządkowane Kościołowi, a więc sytuują się w ramach tego, co określamy teologicznie 
jako factum Ecclesiae.

Oczywiście usytuowanie objawień prywatnych w ramach Kościoła, a nawet podpo-
rządkowanie ich Kościołowi hierarchicznemu, w niczym nie przekreśla ich wymiaru 
profetycznego. W konkretnych okolicznościach i wobec pojawiających się wyzwań, 
mogą one czynnie wpisywać się w ramy profetyzmu kościelnego. Mimo że objawienie 
publiczne jest już zamknięte, to jednak jego niezgłębione znaczenie i jego siła inter-
pretacyjna w stosunku do dziejów Kościoła i świata nie uległy wyczerpaniu, ale stale 
urzeczywistniają się i w niektórych warunkach powinny uaktywnić się jeszcze bardziej. 
Nie zawsze teologia, która powinna być profetyczna niejako w punkcie wyjścia, jest 
w stanie spełnić tę ważną funkcję – jej profetyzm jest stosunkowo względny. Objawienia 
prywatne w swojej funkcji eklezjalnej mogą tę rolę odegrać w o wiele większym stop-
niu, tym bardziej że posiadają sugestywne możliwości interpretacyjne i pobudzające; są 

13 Matthias Joseph Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, bd. 1, Theologische Erkenntnislehre, hrsg. 
M. Grabmann (Freiburg, 1948), 96–96.
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z nimi związane na przykład wizje, których wymowa zawsze pociągała i pociąga, jawiąc 
się jako coś w rodzaju „momentu roszczenia”, który odczytuje wspólnota eklezjalna.

4. Rola Urzędu Nauczycielskiego

W dekrecie, w którym papież Pius XI ogłosił heroiczność cnót Gemmy Galgani, została 
zamieszczona bardzo ważna klauzula: „Nullo tamen per praesens decretum (quo quidem 
numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charisamtibus. – 
Niniejszym dekretem nie wydaje się żadnego osądu (czego nigdy nie zamierzał czynić) 
odnośnie do pozanaturalnych charyzmatów służebnicy Bożej”14. Przywołane stwier-
dzenie, zatwierdzone przez papieża Piusa XI, ma szczególne znaczenie, które wysoce 
wykracza poza zakres wypowiedzi znajdujących się w dekretach tego typu. Świadczy 
ono przede wszystkim o roli Kościoła w stosunku do rozmaitych darów, które może 
otrzymać jakiś wierzący, a których natura nie jest oczywista sama przez się, a więc mogą 
sytuować się zarówno w porządku naturalnym, jak i w porządku nadprzyrodzonym. 
Wspomniany wyżej papież Benedykt XIV, w swoich wypowiedziach na temat rozma-
itych aspektów życia świętych i rozmaitych zjawisk duchowych, wprowadził kluczowe, 
powszechnie przyjęte rozróżnienie między cnotami i charyzmatami, które wskazuje, że 
kompetencja hierarchii we właściwym znaczeniu dotyczy tylko porządku cnót, waż-
nego z punktu widzenia procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Porządek chary-
zmatów i innych nadzwyczajnych darów i doświadczeń sytuuje się na innym poziomie, 
można by powiedzieć dzisiaj na poziomie interdyscyplinarnym.

Nieuwzględnianie tego rozróżnienia, niezależnie z czego ono wynika, pojawia się 
obecnie bardzo często w interpretacjach dotyczących św. Faustyny Kowalskiej i jej 
doświadczeń mistycznych. Jej beatyfikacja i kanonizacja dotyczy porządku cnót, a nie 
porządku charyzmatycznego, w związku z czym jej kanonizacja nie jest autorytatyw-
nym równocześnie uznaniem autentyczności jej doświadczeń mistycznych i doznanych 
objawień, ani tym bardziej nie jest jakąś „kanonizacją” Dzienniczka. Mamy tutaj ewi-
dentnie do czynienia z różnymi porządkami, których respektowanie jest kwestią wręcz 
elementarną w odniesieniu do czci okazywanej św. Faustynie, jak i w odniesieniu do 
propagowania kultu miłosierdzia Bożego.

W niektórych przypadkach Urząd Nauczycielski Kościoła dokonał łagodniejszej i szer-
szej aprobaty niektórych objawień prywatnych niż tego domagają się ogólnie stosowane 
zasady roztropności. Na pewno tak było w przypadku objawień Najświętszego Serca 
Jezusa, które stały się udziałem św. Małgorzaty Marii Alacoque; podobne odczucia poja-
wiają się w przypadku św. Bernadetty Soubirous i objawień w Lourdes; być może jest 
coś takiego także w przypadku aprobaty przez św. Jana Pawła II objawień w Fatimie oraz 
przynajmniej w jakimś stopniu w przypadku objawień doznanych przez św. Faustynę 

14 Sacra Congregatio Rituum, „Decretum «Infallibili dicinae misericordiae»” (29 listopada 1931 r.), Acta Apostolicae 
Sedis 24 (1932): 57.
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Kowalską i przesłania dotyczącego miłosierdzia Bożego. W tych dwóch pierwszych 
przypadkach jest taka obfitość dokumentów o charakterze powszechnym, że uznanie 
kościelne tych objawień nie może już być uznawane tylko za coś ogólnie dopuszczonego. 
Nie chodzi tutaj tylko o jakieś nihil obstat. W tych przypadkach Urząd Nauczycielski 
Kościoła zaangażował się tak jednoznacznie, aby wesprzeć zarówno fakt, jak i obja-
wienia w ich autentyczności, że wydają się wyraźnie uzasadnione te opinie, które opo-
wiadają się za zaangażowaniem w tych wypadkach samej nieomylności papieskiej. Nie 
podzielając tej opinii, trzeba jednak pamiętać o nauczaniu Soboru Watykańskiego II na 
temat urzędu nauczycielskiego w Kościele, które zdaje się dość wyraźnie potwierdzać, że 
w odniesieniu do objawień w Paray-le-Monial i w Lourdes występuje nauczanie uroczy-
ste Urzędu Nauczycielskiego Kościoła15, nawet jeśli nie jest ono nieomylne, a więc – jak 
już wspomniano – domaga się ono także odpowiedniego sposobu przyjęcia w wierze16. 
Być może to samo trzeba powiedzieć o objawieniach fatimskich. Nawet jeśli aprioryczne 
odrzucenie tego nauczania przez wiernych nie byłoby ściśle heretyckie, to jednak byłoby 
poważnym wypowiedzeniem się przeciw nauczaniu kościelnemu, a tym samym zwró-
ceniem się przeciw Kościołowi, skoro jego Urząd Nauczycielski opowiada się bardzo 
jednoznacznie za autentycznością wspomnianych objawień.

W stosunku do objawień prywatnych Urząd Nauczycielski Kościoła spełnia więc 
podwójną funkcję. Stanowi normę negatywną, gdy zapewnia, że w określonym obja-
wieniu prywatnym nie ma elementów przeciwnych objawieniu publicznemu i jego ewen-
tualnym definicjom, gwarantując w ten sposób autentyczność objawienia. Jest normą 
pozytywną wtedy, gdy uznaje autentyczność jakiegoś objawienia oraz promuje jego 
orędzie i ducha dla dobra Kościoła. Roztropność hierarchii w stosunku do objawień pry-
watnych, podobnie jak w stosunku do każdej rzeczywistości charyzmatycznej, nie jest 
jakąś manifestacją woli wyniesienia się ponad Ducha, ale jest dążeniem do tego, aby 
Go rozpoznać w wydarzeniach osobowych i duchowych. Jest to szacunek okazywany 
Duchowi Bożemu, którego autentyczne manifestacje mogą być wykorzystane także prze-
ciw Niemu, a tym samym także przeciw Kościołowi. Roztropność Kościoła wyraża się 
w jego świadomym poddaniu się działaniu Bożemu, wykorzystując do jego rozpoznania 
środki naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymał do dyspozycji.

Zakończenie

Biorąc pod uwagę to wszystko, co zostało wyżej powiedziane, wydaje się, że usytuowanie 
objawień prywatnych między dwoma biegunami, którymi są charyzmat i fakt Kościoła, 
jest jak najbardziej odpowiednie z teologicznego punktu widzenia. Pozwala ono dowar-

15 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 104–166.
16 Kongregacja Nauki Wiary, „Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły «Wyznania wiary» Inde 

ab ipsis primordiis” (29 czerwca 1998 r.), 10, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 
1995–2000, red. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski (Tarnów, 2002), 53–54.
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tościować zarówno szczególne dary Ducha Świętego udzielane wiernym, jak i instancję 
kościelną, zwłaszcza hierarchię, która pojawiające się charyzmaty uważnie bada i roz-
tropnie włącza w życie Kościoła. Tylko w ten sposób charyzmat objawień prywatnych 
może zostać doceniony zarówno w swoim wymiarze osobowym, jak i w wymiarze ekle-
zjalnym. Niebagatelną sprawą będzie również zauważenie, że w takiej perspektywie 
objawienia prywatne zasługują na pogłębioną uwagę duchową i otwiera się droga do 
ich teologicznego dowartościowania, zwłaszcza w perspektywie odnowy i budowania 
Kościoła.
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Streszczenie

Objawienia prywatne stanowią w czasach nowożytnych jeden z fenomenów religijno-ekle-
zjalnych, w stosunku do których nie może pozostać obojętne ani życie Kościoła, ani teologia. 
Wychodząc z tego założenia, podejmujemy w niniejszym opracowaniu próbę interpretacji 
objawień prywatnych, sytuując je między dwoma biegunami, którymi są: charyzmat i fakt 
Kościoła. Takie umiejscowienie zagadnienia sugeruje także tradycja kościelna, która od 
dawna stara się usytuować objawienia prywatne w jak najbardziej właściwej dla nich per-
spektywie. Wydaje się, że takie usytuowanie problematyki jest rzeczywiście odpowiednie 
z teologicznego punktu widzenia. Dowartościowuje ono zarówno szczególne dary Ducha 
Świętego udzielane wiernym, jak i instancję kościelną, zwłaszcza hierarchię, która pojawia-
jące się charyzmaty uważnie bada i roztropnie włącza w życie Kościoła. Charyzmat obja-
wień prywatnych zostaje w ten sposób doceniony zarówno w swoim wymiarze osobowym, 
jak i w wymiarze eklezjalnym.

Słowa kluczowe: objawienie publiczne, objawienia prywatne, charyzmat, hierarchia, Kościół

Abstract

PRIVATE REVELATIONS – CHARISMA AND FACTUM ECCLESIAE

In modern times private revelations are one of the religious and ecclesiastical phenomena in 
reference to which neither life of the Church nor theology should remain indifferent. Tak-
ing this into consideration, we make an attempt to interpret private revelations placing them 
between two poles: charisma and the fact of the Church. Such positioning of the problem is 
also dictated by the tradition of the Church which has been trying to place the private revela-
tions in the most suitable perspective for a long time. It seems that such positioning is truly 
appropriate from the theological point of view. It appreciates not only special gifts of the Holy 
Spirit given to the faithful but also to the Church authority, especially the hierarchy which 
investigates scrupulously all appearing charismas and incorporates them judiciously into the 
life of the Church. Therefore, the charisma of the private revelations is appreciated in both 
ways, its personal and ecclesiastical dimensions.

Keywords: public revelations, private revelations, charisma, hierarchy, Church
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RELEKTURA HUMANAE VITAE  
W ŚWIETLE NIEKTÓRYCH FAKTORÓW  
MORALNOŚCI OBJAWIONEJ

Wstęp

25 lipca 2018 roku minęło pięćdziesiąt lat od ogłoszenia encykliki Humanae vitae przez 
Pawła VI. Rocznica ta zbiegła się z kanonizacją jej autora, dokonaną przez papieża Fran-
ciszka 14 października 2018 roku. Z teologicznego punktu widzenia koincydencja ta jest 
jak „symbol, który daje do myślenia”2. Sam dokument nadal jest przedmiotem uwagi 
zarówno krytyków, jak i zwolenników zawartego w nim nauczania. Można zatem okre-
ślić go jako swego rodzaju quaestio disputata od momentu ogłoszenia aż po dziś, co 
oznacza, że jest tekstem ważnym i znaczącym przede wszystkim dla katolickiej teolo-
gii moralnej. Potwierdzają to, podejmowane ciągle na nowo, badania historycznej genezy 
encykliki, wykorzystujące nieznane dotąd zasoby archiwalne3. Ale również prace histo-
ryczno-teologiczne, dedykowane różnym osobom i środowiskom, zaangażowanym w jej 
powstanie, recepcję bądź odrzucenie, rzucają nowe światło na Humanae vitae4.

1 Ks. dr Bogusław Mielec, ur. 1964, kapłan archidiecezji krakowskiej; dr teologii moralnej; obecnie adiunkt w Ka-
tedrze Teologii Moralnej Ogólnej Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 
Adres do korespondencji: 31-015 Kraków, ul. Pijarska 7/7; e-mail: bmielec@diecezja.krakow.pl.

2 Zapożyczenie od: Paul Ricoeur, „Symbol daje do myślenia”, w: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o meto-
dzie, oprac. Stanisław Cichowicz, tłum. Ewa Bieńkowska, Halina Bortnowska i in. (Warszawa: Wydawnictwo De 
Agostini, 2003), 62–80.

3 Gilfredo Marengo, La nascita di un’enciclica. „Humanae Vitae” alle luce degli archivi vaticani (Città del Vatica-
no: Libreria Editrice Vaticana, 2018).

4 Paweł S. Gałuszka, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teo-
logów w encyklikę Pawła VI (Warszawa: Mt 5,14/Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2018); Why 

„Humanae vitae” is still right, red. Janet E. Smith (San Francisco: Ignatius Press, 2018); Robert Skrzypczak, 
Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie (Kraków: Wydawnictwo AA, 2015); Bogusław Mielec, „Pol-
skie tło encykliki «Humanae vitae»”, w: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły, red. Andrzej Muszala, Tomasz Kraj, 
Patrycja Zielonka-Rduch (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2013), 87–106.
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Pojawiają się też próby pastoralnej relektury encykliki, czyli ponownego odczytania 
w aktualnym kontekście teologicznym i kulturowym5. Przykładem może być tu propo-
zycja włoskiego teologa moralisty Maurizio Chiodi. Nadano jej medialny rozgłos, który 
dzięki działaniu Internetu zyskał zasięg ogólnokościelny, a nawet globalny. Również 
miejsce, w którym została sformułowana, a mianowicie Papieski Uniwersytet Grego-
riański w Rzymie, nie jest bez znaczenia. Uczelnia ta zorganizowała w latach 2017–2018 
wykłady publiczne w ramach cyklu Il cammino deglia famiglia a ciniquanta’nni da 
„Humanae Vitae”6. Podczas jednego z nich, teolog przedstawił swój popularnonaukowy 
tekst, a następnie opublikował w dodatku do katolickiego dziennika Avvenire, któremu 
patronuje Konferencja Episkopatu Włoch. Teolog stawia w nim mocną tezę: w konkret-
nych, „dramatycznych” okolicznościach, uniemożliwiających poszanowanie naturalnego 
cyklu płodności kobiety, metody antykoncepcyjne są moralnie dopuszczalne. Co więcej, 
w takich przypadkach są one wyrazem odpowiedzialnego rodzicielstwa, gdyż nie zależy 
ono od rodzaju metody, lecz antropologicznego sensu tej szczegółowej normy moralnej. 
Sens ten, uważa Chiodi, należy odczytać w sposób „pogłębiony”, a mianowicie w świetle 
VIII rozdziału adhortacji Amoris laetitia, który proponuje nowe ujęcie chrześcijańskiego 
personalizmu. Jest to „personalizm pierwszej osoby”, a zatem podmiotu podejmującego 
decyzję moralną. Tę nową teorię tworzą powiązane ze sobą komponenty: „znaczenie 
przedmiotowe okoliczności łagodzących”, „podmiotowa odpowiedzialność sumie-
nia” i „konstytutywna relacja pomiędzy normą i rozeznaniem”7. W praktyce oznacza 
to konstytutywny związek pomiędzy sumieniem, aktem, normą i rozeznaniem. Chiodi 
nie wyjaśnia precyzyjnie, na czym ten związek polega, jaka jest hierarchia tworzących 
go elementów, ale stosuje w przytoczonej wyżej ocenie aktów antykoncepcyjnych. Jego 
zdaniem, zarówno główna norma encykliki, jak i jej teologiczno-antropologiczne uza-
sadnienie, obciążone są dwoma niedoskonałościami: redukcją prawa moralnego do 
biologicznych praw płodności ludzkiej oraz neoscholastyczną metodą dedukcji norm 
szczegółowych z normy ogólnej przy użyciu sylogizmu praktycznego. Dlatego naucza-
nie Humanae vitae nie może być normą ostateczną, gdyż nie uwzględnia dostatecznie 
subiektywnego wymiaru odpowiedzialnego rodzicielstwa (okoliczności, sumienie). Pod-
kreśla zaś głównie wymiar obiektywny, czyli rodzaj metody regulacji poczęć, co, zda-
niem naszego teologa, jest wyrazem poznawczej redukcji. Interesującym wnioskiem jest 
tu dwukrotne podkreślenie, że rodzicielstwo nie oznacza stworzenia8. Oznaczałoby to 
przecież, że rodzenie jest uwarunkowane sensem zawartym w stworzeniu. Jednak teo-

5 Maurizio Chiodi, „Rilettura della «Humanae vitae» alla luce di «Amoris laetitia»”, Noi, Famiglia & Vita. Sup-
plemento ad Avvenire, 22, 225 (28 gennaio 2018): 36–37, dostęp 26.01.2019, http://www.mpv.org/wp-content/
uploads/2018/04/NoiFamigliagennaio2018.pdf; Martin M. Lintner, Cinquant’anni di „Humanae vitae”. Fine di 
un conflitto. Riscoperta di un messaggio, Brescia: Queriniana, 2018.

6 Facoltà di Scienze Sociali e Facoltà di Teologia – Dipartimento di Teologia Morale, „Il cammino della famiglia 
a cinquant’anni da «Humanae vitae» (SO1002)”, dostęp 26.01.2019, https://www.unigre.it/Univ/eventi/documen-
ti_17_18/614_PUG_FT_BIB_famiglia_programma.pdf.

7 Chiodi, „Rilettura della «Humanae vitae» alla luce di «Amoris laetitia»”, 36.
8 Chiodi, „Rilettura della «Humanae vitae» alla luce di «Amoris laetitia»”, 37.
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log uważa, że to ludzka decyzja, podjęta w konkretnych okolicznościach, nadaje sens 
moralny metodzie, która jest tu rozumiana wyłącznie w kategoriach neutralnej aksjolo-
gicznie techniki.

Chociaż celem niniejszego tekstu nie jest polemika ze stanowiskiem Chiodiego9, 
trudno nie zauważyć, że skutkiem takiej relektury Humanane vitae jest zanegowanie jej 
nauczania, a tym samym metody teologiczno-antropologicznej encykliki, którą należy 

„pogłębić”. Jeśli więc poprawnie został przedstawiony ten model interpretacji, należy 
stwierdzić, że realizuje on we właściwy sobie sposób, pierwsze znaczenie zapowiedzia-
nego w tytule zadania. Rileggere znaczy bowiem: „powtórnie odczytać”. Jednak drugie 
znaczenie: „uważnie przeczytać”10 tekst, który się interpretuje, Chiodi zlekceważył. Dla-
tego ten rodzaj relektury Humanae vitae inspiruje do postawienia kilku ważnych pytań. 
A mianowicie: na czym polega uważne, pogłębione odczytanie tekstu Humanae vitae? 
Czy istnieje jakieś kryterium metodologiczne teologicznej rzetelności relektury tekstów 
Magisterium Kościoła na tematy moralne? Odpowiedzi na te pytania kierują w stronę 
katolickiej hermeneutyki moralności, której ranga wzrasta w miarę nasilającego się teo-
logicznego sporu w Kościele. Wszak sposób relektury Humanae vitae wpływa także na 
interpretację późniejszych tekstów Magisterium i stawia na porządku dziennym kwestię 
ciągłości lub zerwania w nauczaniu Kościoła oraz rozwoju teologii.

Pytania te stają się jeszcze bardziej zrozumiałe w kontekście tezy arcybiskupa Hen-
ryka Hosera, że „tendencja do realtywizowania prawdy nasiliła się od wydarzeń 1968 
roku. Rewolucja kulturowa, do jakiej wtedy doszło, a w jej nurcie podejmowane nawet 
w samym Kościele próby negowania nauczania wyrażonego w wydanej tegoż roku 
encyklice Humanae vitae, stały się główną cezurą naszych dziejów”11. Dotyczy to także 
katolickiej posoborowej teologii moralnej, w której ujawnił się, wspomniany wyżej, 
ostry podział na zwolenników i przeciwników nauki moralnej encykliki, i to zarówno 

9 Dyskusja ta mogłaby rozpocząć się od pytania jak „nowy personalizm pierwszej osoby” uzgodnić z klarownym 
nauczaniem Kościoła: „Moralne postępowanie, tam gdzie chodzi o harmonijne łączenie miłości małżeńskiej z od-
powiedzialnym przekazywaniem życia, nie zależy od samej tylko szczerej intencji i oceny motywów, lecz powinno 
być określone na podstawie zaczerpniętych z natury osoby i jej czynów obiektywnych kryteriów, które stoją na 
straży integralnego sensu wzajemnego obdarowania i prokreacji ludzkiej w kontekście prawdziwej miłości”. Sobór 
Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 51 (dalej KDK).

10 Wojciech Meisels, Podręczny Słownik włosko-polski, t. 2, M–Z (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986), 326.
11 Henryk F. Hoser, wprowadzenie do Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne 

aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, red. Jerzy Grzybowski, Franciszek Longchamps de Berier (Kielce: Jed-
ność, 2017), 8. Warto w tym kontekście przypomnieć szczególnie aktualne stwierdzenie: „Dziś pojawia się nowe 
wyzwanie i teologia katolicka musi stawić czoło postmodernistycznemu kryzysowi klasycznego rozumu, co ma 
poważne konsekwencje dla intellectus fidei. Pojęcie prawdy wydaje się bardzo problematyczne. Czy rzeczy-
wiście istnieje «prawda»? Czy można mówić o jednej «prawdzie»? Czy tego rodzaju pojęcie może prowadzić 
do nietolerancji i przemocy? Teologia katolicka tradycyjnie działa z silną świadomością zdolności rozumu do 
przekraczania pozorów oraz dochodzenia do rzeczywistości i prawdy rzeczy” (Międzynarodowa Komisja Teolo-
giczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria, tłum. Krzysztof Stopa (Kraków: Wydawnictwo Księży 
Sercanów, 2012), 71).
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wśród biskupów, teologów, jak i wiernych świeckich12. Wydaje się, że punctum stantis et 
cadentis tego sporu kościelno-teologicznego jest właśnie kwestia teologicznomoralnej 
prawdy encykliki. A to z uwagi na aktualność trafnego stwierdzenia Yves’a Congara, 
który pisząc o ściśle normatywnych elementach w przeszłości Kościoła, zaliczył do nich 
Pismo Święte, definicje dogmatyczne, jednogłośnie podtrzymywaną naukę wiary i fakt 
powszechnego życia Kościoła, gdyż „jest zrozumiałe, że to, co jest prawdziwe, pozostaje 
prawdziwe bez względu na upływ czasu”13.

Należy zatem zgodzić się z ojcem profesorem Jarosławem Kupczakiem, że „ency-
klikę Humanae vitae powinno się czytać w kilku uzupełniających się perspektywach. 
Dwie podstawowe to: etyczna i antropologiczna, ale istotne również są perspektywy: 
eklezjologiczna i meta-etyczna, która dotyczy samej metody teologicznej oceny czynów 
moralnych, a nawet więcej – metody uprawiania teologii”14. Podany powyżej przykład 
relektury Maurizo Chiodi, z jednej strony potwierdza tę część tezy, że problem metody 
teologicznej zawsze pojawia się przy próbie jej odczytania. Z drugiej jednak, nieco ją 
modyfikuje: fundamentalną, pierwszą perspektywą wydaje się być kwestia teologiczno-
moralnej prawdy samego tekstu. Prawdę rozumiemy tu w klasycznym znaczeniu jako 
adaequatio intellectus et rei, przy czym za intellectus przyjmujemy tekst encykliki, za 
res „moralność objawioną”, zaś adekwatność pojmujemy etymologicznie jako zgodność, 
odpowiedniość, ścisłe dopasowanie obu członów.

Próba określenia istniejącej pomiędzy nimi relacji jest zatem celem niniejszego tekstu. 
Zostanie podjęta w nim relektura Humanae vitae przy pomocy dokumentu Papieskiej 
Komisji Biblijnej z 2008 r. pt. Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrze-
ścijańskiego15. Wprowadza on bowiem oryginalne pojęcie moralności objawionej i okre-
śla jej metodologiczne faktory. A mianowicie: jej strukturę, cztery główne nośniki treści 
teologiczno-antropologicznej wraz z ich moralnymi implikacjami oraz osiem kryteriów 

12 Christian Schulz, Encyklika „Humanae vitae” w świetle „Veritatis splendor”. Odpowiedzialne rodzicielstwo jako 
model stosowania katolickiej nauki moralnej, tłum. Alojzy Marcol (Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego 
Krzyża, 2010).

13 Yves Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. Arkadiusz Ziernicki (Kraków: Wydawnictwo Znak, 
2001), 343. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeden z członków papieskiej komisji studiującej kwestię an-
tykoncepcji przed wydaniem Humanae vitae, amerykański prawnik John T. Noonan, przeprowadził wnikliwe 
badania historyczno-prawnicze nauczania Kościoła od starożytności do połowy XX w. Konkluzję sformułował 
następująco: „nauczanie to jest jasne i wydaje się ustalone na zawsze” (John.T. Noonan, Contraception: A History 
of Its Treatment by the Catholics Theologians and Canonists (Massachussets: Harvard University Press Cambrid-
ge, 1965), 6).

14 Jarosław Kupczak, „«Znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki «Huma-
nae vitae»”, Warszawskie Studia Teologiczne 28, 3 (2015): 38.

15 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, tłum. Ryszard 
Rubinkiewicz (Kielce: Jedność, 2009); Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Bi-
blia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec (Kraków: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010); Biblia – autorytet – moralność: wokół doku-
mentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”, red. Roman Pindel, Sylwester Jędrzejewski (Kraków: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010); Moralność objawiona w Biblii, red. 
Wojciech Pikor (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
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metodologicznych, gwarantujących poprawność refleksji moralnej. Zadanie autora 
polega więc na zastosowaniu tego metodologicznego instrumentarium w proponowanej 
tutaj relekturze encykliki. Rozpoczynać się będzie od wyjaśnienia szczególnego motywu 
i sposobu realizacji tego zadania (1), a następnie zostanie podjęta próba relektury Huma-
nae vitae przy pomocy trzech faktorów moralności objawionej (2–4).

1. Specyficzny motyw i sposób relektury

Zarysowane wyżej przesłanki podjęcia omawianego zadania trzeba zaliczyć do stricte 
naukowych. Jednak teologia jest przede wszystkim nauką wiary, i dlatego ważną rolę 
odgrywa w niej sensus fidei. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe analizy tego 
pojęcia16, na użytek artykułu należy odnieść je do faktu kanonizacji autora Humanae 
vitae. Wspomniano o niej wcześniej, teraz będzie wyjaśnione jej znaczenie w relektu-
rze jego tekstu.

Kanonizacja osoby nie oznacza oczywiście włączenia do kanonu wiary każdego jego 
słowa. Jednak, „jak uczy historia Kościoła, święci są nosicielami światła sensus fidei”17. 
Zatem kanonizacja Pawła VI posiada sens teologiczny. Antonio M. Sicari, odnosząc się 
ogólnie do faktu świętości danej osoby, twierdzi, że „pojawienie się jakiegoś świętego 
jest w rzeczy samej swoistym «istnieniem teologicznym». A jest nim tym bardziej, im 
bardziej stara się on identyfikować z misją otrzymaną z wysoka. Istnienie teologiczne 
wskazuje nam na to, że w każdym świętym aktualizuje się obiektywne pojednanie świę-
tości z teologią, teologii duchowości z dogmatyką. Oczywiście, dzieje się tak wtedy, gdy 
świętość (…) jest egzegezą Objawienia, czyli tajemnicy Chrystusa. Wtedy rzeczywiście 
staje się ono miejscem, w którym może się karmić i ubierać w autentyczność ten rodzaj 
teologii «spekulatywnej», którym jest nauka teologów”18.

Ten długi cytat wyjaśnia, dlaczego przywiązuje się tak duże znacznie do faktu kanoni-
zacji Pawła VI. Jeśli jest on, jak każdy święty, nosicielem sensus fidei, relekturę Humanae 
vitae należy rozpocząć od jego osobistego rozumienia tego tekstu. Z wielu wypowiedzi 
Pawła VI na temat Humanae vitae zostały wybrane dwie: oficjalna i prywatna, która 
dopiero niedawno została upubliczniona.

Pierwsza, przypomniana właśnie z racji kanonizacji19, padła podczas jednego z ostat-
nich publicznych wystąpień papieża, a mianowicie w homilii z okazji uroczystości 
apostołów Piotra i Pawła, wygłoszonej 29 czerwca 1978 r. Dokonując niejako podsumo-
wania swego pontyfikatu, Paweł VI dał wykładnię własnego rozumienia Humanae vitae. 

16 „Sensus fidei” w życiu Kościoła. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, tłum. Maria Moskal (Kra-
ków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015).

17 „Sensus fidei” w życiu Kościoła. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 100.
18 Antonio M. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina, tłum. Mieczysław Brzezinka (Poznań: Pallottinum, 1999), 78–79.
19 Paweł VI, Czas odwagi, oprac. Leonardo Sapienza, tłum. Edward Augustyn (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018), 

40–46.
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Stwierdził bowiem, że jej publikację uważa „za obowiązek nam zadany i przysparza-
jący cierpienia – obowiązek nauczania w służbie i obronie prawdy – uznajemy również 
konieczną obronę życia ludzkiego. Sobór Watykański II przypomniał ważne słowa, że 
«Bóg–Ojciec życia, powierzył człowiekowi najważniejszą misję: bronić życia» (KDK, 
nr 51). A my, którzy absolutną wierność nauczaniu Soboru uznajemy za swój najściślej-
szy obowiązek, z obrony życia – wszędzie tam, gdzie może być zagrożone, niszczone 
czy wprost unicestwiane – uczyniliśmy program naszego pontyfikatu (…). Wszelako 
obrona życia musi zaczynać się u samego początku ludzkiej egzystencji. O tym jasno 
i stanowczo nauczał Sobór w konstytucji «Gaudium et spes»: «Należy więc z największą 
troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo 
są okropnymi przestępstwami» (KDK, nr 51). My jedynie zebraliśmy te zalecenia, gdy 
dziesięć lat temu ogłaszaliśmy encyklikę «Humane vitae» zainspirowaną nietykalnym/
nienaruszalnym nauczaniem biblijnym i ewangelicznym”20.

Druga wypowiedź, prywatna, została przytoczona w relacji Karola Wojtyły z pry-
watnej audiencji, jakiej udzielił mu papież w 1966 r. W niepublikowanych dotychczas 
nagraniach archiwalnych z zebrań episkopatu Polski, znajduje się wypowiedź polskiego 
kardynała z grudnia 1968 r., w której przytacza on słowa samego Pawła VI: „przecież ja 
nie mogę zmienić Ewangelii, nie mogę zmienić Tradycji, nie mogę zmienić nauki Kościoła 
w rzeczy istotnej, jak się zdaje niektórym teologom, a nawet niektórym pasterzom”21.

Obie wypowiedzi dzieli okres dwunastu lat, podczas których ujawnił się bolesny dla 
Pawła VI dyssens niektórych episkopatów, teologów i wiernych świeckich z nauczaniem 
encykliki. Jednak ten brak kościelnego konsensu nie zmienił stanowiska papieża. Z tego 
należy wyciągnąć wniosek o świadomym i stałym, pomimo tak dramatycznych okolicz-
ności, przekonaniu autora encykliki, że pozostaje ona w ścisłej relacji z niezmienną, czyli 
objawioną moralnością. Relację tę Paweł VI określa jako inspirację22, co potwierdza 
słuszność podjętego przez autora zadania. Tłumaczy także jego postawę, analogiczną 
do stanowiska apostoła Pawła, stojącego w obliczu kryzysu Kościoła w Koryncie: „nie 
możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy” (2 Kor 13,8). 
A prawda posiada swoją dramatyczną „historię zbawienia”, o czym świadczy jej biblijny 
zapis i doświadczenie Kościoła.

20 Paweł VI, „Homilia in Basilica Vaticana habita, die festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, die 29, m. iunii, a. 1978”, 
Acta Apostolicae Sedis 70, 7 (1978): 397. Papież używa tu określenia intangibile, które można tłumaczyć dwojako, 
co zostało wyżej zaznaczone graficznie przez „/”.

21 Barbara Stefańska, „Odsiecz z Krakowa”, Gość Niedzielny 29 (2018): 26, dostęp 29.01.2019, https://www.gosc.
pl/doc/4879635.Odsiecz-z-Krakowa. Wykorzystano tu niepublikowane nagrania z Archiwum Archidiecezji War-
szawskiej, opracowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, którego pracownikiem jest autorka 
tekstu.

22 W oryginalnym włoskim tekście cytowanej wyżej homilii Pawła VI, użyte jest określenie: ispirato all’intangibile 
insegnamento biblico ed evangelico. Przymiotnik ispirato oznacza „natchniony”, ispirazione zaś to: 1. „inspiracja, 
natchnienie”, 2. „poddawanie myśli, sugestia, rada”, 3. „wzór, model”, 4. „oświecenie, natchnienie”, 5. „pomysł” 
(Wojciech Meisels, Podręczny Słownik włosko-polski, t. 1, A–L (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986), 769).
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Zatem stanowisko Pawła VI wobec własnej encykliki, odczytywane w kontekście jego 
kanonizacji, domaga się uwzględnienia podczas każdej relektury. Minimum czci, przy-
sługującej świętym Kościoła, jakie winna mu oddać naukowa teologia moralna, może 
być właśnie wnikliwa i rzetelna relektura Humanae vitae. W tym przypadku oznacza 
ono sformułowane na nowo pytanie o jej metodę teologiczną i deklarowną przez papieża 
skalę jej inspiracji „niezmiennym nauczaniem biblijnym i ewangelicznym”. I to zarówno 
w założeniach teologiczno-antropologicznych, jak i we wnioskach moralnych.

Jak już wcześniej zaznaczono, w niniejszym tekście autor chce podjąć próbę odpowie-
dzi na to pytanie przy pomocy dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, który jest pod-
sumowaniem metodologicznego rozwoju refleksji teologicznomoralnej, jaki miał miejsce 
od czasu publikacji Humanae vitae. Jego zdaniem może on być szczególnie pomocny 
w proponowanej tutaj relekturze skondensowanego merytorycznie i metodologicznie 
tekstu encykliki.

Modus procedendi tej analizy zaczerpnięty został z oryginalnej metody teologicz-
nej Hansa Ursa von Balthasara, autora znanej trylogii teologicznej („Chwała. Estetyka 
Teologiczna”, „Teodramatyka”, „Teologika”). Zdaniem Stanisława Budzika dąży on do 
syntezy swej wizji metodą „centrypetalną” (zentripetale Bewegung). Polega ona na ruchu 
dośrodkowym: wychodzi od fragmentów całości objawienia, aby dotrzeć do jego cen-
trum. W rezultacie więc pragnie „zwijać” (einfalten) po wstępnym „rozwijaniu” (ent-
falten) szczegółów, podczas którego posługuje się metodą „centryfuglaną” (zentrifugale 
Bewegung)23. W wybranym przez autora sposobie relektury zwięzłego tekstu Humanae 
vitae (zaledwie trzy rozdziały i trzydzieści jeden punktów), metodologicznym punk-
tem wyjścia jest założenie, że jest on skonstruowany metodą centrypetalną i dlatego 
jest tekstem „zwiniętym”. Koncentruje się bowiem na istocie moralnej objawienia, czyli 
bosko-ludzkiej agape, w świetle której interpretuje małżeństwo i jego rodzicielski etos. 
Natomiast dokonywane próby relektury tej „zwiniętej” treści muszą posługiwać się 
metodą centryfugalną i przybierać postać refleksji „rozwiniętej”. Taką metodą posługuje 
się na przykład, wzorcowa pod tym względem, „teologia ciała” Jana Pawła II: wychodząc 
od centrum, czyli samego tekstu encykliki, rozwija szczegółową teologiczną antropolo-
gię adekwatną, aby uzasadnić konkretne normy moralne dokumentu. W tym przypadku 
chodzi o relekturę pod kątem niektórych metodologicznych faktorów moralności obja-
wionej, przedstawionych w obszernym, gdyż rozpisanym na 162 numery, dokumencie 
Biblia a moralność. Wydaje się, że zawarte w encyklice wstępne stwierdzenie, że przed-
stawia nowe i pogłębione rozumienie zasad moralnej nauki o małżeństwie24, uzasadnia 
zastosowanie tych nowych narzędzi badawczych.

23 Stanisław Budzik, Dramat Odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Gerarda, H.U. von 
Balthasara i R. Schwagera (Tarnów: Biblos, 1997), 131; Korneliusz T. Wencel, Hans Urs von Balthasar: teologia 
chwały (Kraków: Wydawnictwo M, 2001), 93–94.

24 Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (Wa-
tykan, 1968), nr 4 (dalej HV). Polskie, oficjalne tłumaczenie, opracowane na zlecenie episkopatu Polski, o czym 
szerzej w: Mielec, „Polskie tło encykliki «Humanae vitae»”, 93–94, zostało zamieszczone w: Notificationes e curia 
metropolitana cracoviensis 1–4 (1969): 71–105. W niniejszym artykule wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.
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2. Struktura moralności objawionej w Humanae vitae

Znaczenie dokumentu Biblia a moralność dla współczesnej teologii moralnej polega 
na wprowadzeniu pojęcia moralność objawiona i próbie jego naukowej interpretacji25. 
Moralność objawiona to samoobjawienie Boga i odsłonięcie tajemnicy Jego woli przez 
wewnętrznie ze sobą związane wydarzenia oraz słowa, które je ogłaszają i wyjaśniają. 
Moralny zaś wymiar tego samoobjawienia ujawnia się w wezwaniu człowieka do świę-
tości/doskonałości na wzór samego Boga (por. Kpł 19,2; Mt 5,48). Warte podkreślenia 
jest to, że moralność, nie będąc drugorzędna, następuje po doświadczeniu Boga, a kon-
kretnie Jego darmowego samoudzielania się człowiekowi. Tym więc, co gwarantuje obja-
wiony charakter moralny danego tekstu biblijnego lub jego teologicznej relektury, jest 
ścisła struktura uprzedzającego daru Boga, który czyni możliwą odpowiedź człowieka 
na ten dar. W kontekście przymierza struktura ta przyjmuje postać: dar–prawo, rozu-
miane teologicznie jako derek/hodos, a więc „zaproponowana droga, na której człowiek 
odpowiada Bogu”26.

Czy w Humanae vitae znajduje się tę strukturę moralności objawionej? Biorąc pod 
uwagę całość tekstu, można postawić tezę, że pojawia się ona jako formalne założenie 
jej „zasad doktrynalnych” i „wskazań pastoralnych”. Punktem wyjścia jest tu bowiem 
objawiony dar Boga, czyli samo istnienie człowieka w porządku naturalnym i nadprzy-
rodzonym, w świetle którego określa się miłość małżeńską. Jest ona darem konkretnym 
jako właśnie ludzka (zmysłowa i duchowa), pełna, wierna i wyłączna oraz płodna. Nie 
jest więc relacją pozbawioną wewnętrznej treści i dowolną, lecz wypełnioną sensem 
odczytywanym przy pomocy rozumu z ludzkiej rzeczywistości (przez prawo naturalne) 
i wiary (prawo objawione). Właśnie w kontekście miłości pojawiają się określenia suge-
rujące, że jest ona rozumiana według struktury moralności objawionej „dar–odpowiedź–
prawo”. Należą do nich: „dar z samego siebie” jako cecha i wymóg miłości pełnej, „dar 
miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw przekazywania życia”27. Z kolei werbalne 
potwierdzenie obecności drugiego członu struktury znajduje się w tytule i treści numeru 
szóstego określającego cel encykliki, jakim jest „odpowiedź na te ważne pytania”, czyli 

„nowe aspekty problemu przekazywania życia”. Lecz co najważniejsze, słowo „odpo-
wiedź” ukryte jest w szczegółowej normie „odpowiedzialne rodzicielstwo”, którą oma-
wia numer dziesiąty.

Zatem sformułowanie obu norm, ogólnej i szczegółowej, jest efektem zastosowania 
metody teologicznej, w której dedukcja przy pomocy sylogizmu praktycznego pełni 

25 Naukowe opracowanie „moralności objawionej” w tym dokumencie należy rozumieć jako pewien etap ludzkiej 
świadomości racjonalnej. Wychodzi ona od intuicyjnie, spontanicznie pojętych zasad rzeczywistości, w tym przy-
padku źródłem jest wiara, że Biblia zawiera objawienie Boga, a następnie „stosując ścisłe procedury analizy i ba-
dania, stopniowo odkrywa uprzednio nieznane prawdy i porządkuje je w sposób koherentny” (Międzynarodowa 
Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, 62).

26 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 5.
27 HV, nr 9, 13.
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rolę wtórną, pomocniczą. Decydujący jest fakt, że „miłość małżeńska najlepiej objawia 
nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój 
czerpie ona (…) z Boga, który jest Miłością i Ojcem”, małżeństwo zaś „Bóg-Stwórca 
ustanowił mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój 
plan miłości”28. W tym miejscu należy zauważyć, że takie ujęcie miłości jako daru umoż-
liwiającego odpowiedź człowieka, jest skutkiem rozwoju teologii małżeństwa, który 
dokonał się w XX w. Brali w nim udział w sobie właściwy sposób: Dietrich von Hilde-
brand, Herbert Doms29, Pius XI (Castii connubii), a swój magisterialny kształt znalazł on 
w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes (nr 48), która w prezentacji nowego ujęcia 
fundamentów moralności posługuje się językiem personalistycznym30.

Paweł VI wykorzystuje tę argumentację, gdy miłość i małżeństwo postrzega w kate-
gorii daru i logicznie stosuje tę hermeneutykę do aktu małżeńskiego. Naucza bowiem 
o jego „wewnętrznym ładzie”, który polega na nierozerwalnym związku „między dwo-
jakim znaczeniem: jedności i rodzicielstwa31. Przejście od daru rozumianego jako usta-
nowiony (natura) do możliwej do odczytania odpowiedzi (znaczenie), jest sygnalizowane 
w encyklice przez zwrot „wierność wobec planu Bożego”. Rozdzielanie tych znaczeń 
jest odmową przyjęcia daru, a tym samym podjęcia związanego z nim zadania. „Kto 
natomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw przekazywania 
życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez 
Stwórcę”32.

Odpowiedzią na dar jest właśnie „odpowiedzialne rodzicielstwo”. Papież rozumie 
je integralnie, jako wiedzę (znajomość i poszanowanie procesów biologicznych) oraz 
postawę moralną33. Ta ostatnia jest charakteryzowana przez cnotę wstrzemięźliwości 
i roztropności (uwzględnienie okoliczności fizycznych, ekonomicznych, psychologicz-
nych i społecznych, potrzebnych do rozeznania, co w danej sytuacji jest dobrem: przyjęcie 
liczniejszego potomstwa czy wstrzymanie od poczęcia kolejnego dziecka). Odpowiedź 
winna być zatem rozumna i wolna, twórcza, ale w granicach określonych przez dobro 
i zło, w czym pomaga prawe sumienie34. W tym przypadku działa ono poprzez kon-

28 HV, nr 8.
29 Andrzej Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej 

Dietricha von Hildebranda (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007).
30 Kupczak, „«Znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki «Humanae vitae»”, 

47–52.
31 HV, nr 12.
32 HV, nr 13.
33 Jest to zatem kategorialna norma moralna, która jak wiele innych, ma „charakter mieszany. Obok fundamentalnej 

zasady etycznej, miarodajna staje się bowiem wiedza o faktach, by móc się do nich adekwatnie odnieść” (Marian 
Machinek, „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu 
Papieskiej Komisji Biblijnej «Biblia a moralność»”, w: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji 
Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec (Kra-
ków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010), 24).

34 HV, nr 10. Nie można zatem nie zauważyć, że ta szczegółowa norma uwzględnia różne okoliczności życia, a także 
rolę ich rozeznania, lecz uznając prymat głównej normy moralnej.
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kretne akty oceniająco-normatywne, do których należą: absolutny zakaz przerywania 
ciąży oraz bezpośredniego, stałego lub czasowego ubezpłodnienia, a także wszelkiego 
działania, którego celem byłoby uniemożliwienie poczęcia dziecka35.

W ten sposób dar (miłości małżeńskiej i wynikającego z niej wewnętrznego ładu aktu 
małżeńskiego w postaci nierozerwalności jego podwójnego sensu) określa odpowiedź/
zadanie moralne małżonków (odpowiedzialnego rodzicielstwa, polegającego na rozróż-
nianiu dopuszczalnych i niedopuszczalnych sposobów regulacji poczęć). Zastosowanie 
tej struktury moralności objawionej ma tu decydujące znaczenie, bo „chociaż norma 
moralności w ten sposób sformułowana (…) nie zawiera się w Piśmie Świętym w sensie 
dosłownym” to jednak „odpowiada całokształtowi nauki objawionej zawartej w źródłach 
biblijnych (por. HV, nr 4)”36. Dlatego użyta tu metoda nie jest biblijnym pozytywizmem, 
ani sylogizmem praktycznym, lecz refleksją głęboko osadzoną w strukturze moralności 
objawionej, którą może zastąpić pojęcie owego „całokształtu”. W efekcie otrzymuje się 
moralność małżeńską, nie „w pierwszym rzędzie «nakazaną», ale «umożliwioną» (…): 
imperatyw moralności jest poprzedzony indykatywem zbawienia (…) ma zatem charak-
ter responsoryczny”37. Oczywiście, takie stwierdzenie odniesione do encykliki, może być 
sformułowane tylko z dzisiejszej perspektywy, po upływie kilkudziesięciu lat rozwoju 
nowej metodologii na potrzeby odnawiającej się teologii moralnej. Jak dowodzą tego 
nowe badania archiwalne, zarówno historia papieskiej komisji doradczej, działającej 
przed publikacją encykliki, jak i przebieg samej redakcji dokumentu, świadczą o istnie-
niu poważnej trudności w ostatecznym sformułowaniu tekstu, czego jedną z przyczyn 
była z pewnością niedopracowana naukowo nowa metodologia38.

Jednak pomimo tego utrudnienia, encyklika w nowy sposób przedstawia stałą naukę 
moralną Kościoła, co wyrażają jej mocne doktrynalne stwierdzenia. A mianowicie, że 
zawarta w niej nauka jest prawdziwa „ze względu na światło Ducha Świętego”, który 
wspomaga Nauczycielski Urząd Kościoła, działający „mocą powierzonego przez Chry-
stusa mandatu”39. Dlatego „broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie do 
małżeństwa”, głosi naukę Kościoła stałą i niewzruszoną, „wielokrotnie podawaną wier-
nym”, której „następca Piotra razem z braćmi w episkopacie katolickim jest wiernym 

35 HV, nr 14.
36 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa (Citta del 

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1986), 462–463.
37 Machinek, „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej”, 28–29.
38 Gałuszka, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”, 246–319. Badania historyczne przeprowadzone przez Gilfredo Ma-

rengo wydają się potwierdzać dwie tezy niniejszego artykułu, że: pierwszy tekst encykliki jest wynikiem dłu-
gotrwałej i starannej pracy redakcyjnej, czego owocem jest skondensowany merytorycznie dokument (Maren-
go, La nascita di un’enciclica, 17–141) oraz dwie główne trudności nie dotyczyły ostatecznych wniosków, lecz 
sposobów ich teologicznego wyrażenia, co wynikało z metodologicznych braków epoki przejściowej pomiędzy 
tradycyjnym sposobem argumentacji i nową, posoborową wizją teologii moralnej opartej na moralności biblijnej. 
Potwierdza to druga część ksiązki Marengo, przedstawiająca dokumenty przygotowujące ostateczną wersję ency-
kliki (Marengo, La nascita di un’enciclica, 145–278).

39 HV, nr 6, 28–29.
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stróżem i tłumaczem”40. Ta zaś nauka Kościoła o należytej regulacji poczęć jest promul-
gacją samego prawa Bożego” i „zbawczej nauki Chrystusa” i dlatego jej wymagania są 
nienaruszalne41.

W świetle przeprowadzonych wyżej analiz, stwierdzenia te należy odnieść do obecno-
ści w encyklice struktury moralności objawionej. Lecz jest to dopiero wstępna teza, którą 
teraz należy rozwinąć.

3. Cztery dary Boga jako nośniki moralności objawionej

Dlatego w drugim podejściu do teologicznej relektury encykliki w świetle moralności 
objawionej należy wykazać inspirującą obecność czterech jej głównych tematów teo-
logiczno-antropologicznych, precyzujących zarówno dar Boga, jak i odpowiedź czło-
wieka. A mianowicie: stworzenia, przymierza, przebaczenia i celu eschatologicznego. 
Przy czym autor skupi się przede wszystkim na ich implikacjach moralnych uzasadnia-
jących etos małżeński. Bowiem „sposób potraktowania Bożego daru, wyrażony w odpo-
wiedzi człowieka, konfrontacja pomiędzy uprzedzającym działaniem Boga a zadaniem 
człowieka, są rozstrzygające dla Biblii i dla objawionej w niej moralności”42. Implikacja 
zaś to „określenie stosunku logicznego: jeżeli…to…”, z kolei implikować oznacza „mie-
ścić w sobie, zawierać, pociągać za sobą”43. Uwaga ta wydaje się konieczna, aby uchwy-
cić zastosowaną w encyklice metodę teologiczną, którą dokument Biblia a moralność 
wyraża dwumianem: dane biblijne–implikacje moralne.

3.1. Dar stworzenia jako moralna implikacja odpowiedzi człowieka

Objawiony w darze stworzenia sens człowieczeństwa to „podstawowy fundament ludz-
kiej egzystencji i dlatego jest to również podstawa ludzkiego działania”44. Innymi słowy, 
rzeczywistość została darowana człowiekowi jako nierozerwalny związek istnienia, 
dobra i powinności45. Bóg jako Stwórca „daje się najpierw poznać przez swoją aktywną 

40 HV, nr 18, 10–12, 31.
41 HV, nr 20, 25, 29.
42 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 7. Niejako na marginesie obecnych rozważań trzeba wspomnieć 

o pewnej kwestii, interesującej z punktu widzenia historii rozwoju teologicznej refleksji nad małżeństwem. W ar-
tykule pt. O teologii małżeństwa, napisanym w marcu 1968 r., Joseph Ratzinger stawia tezę, że aby uzasadnić 
etos małżeństwa chrześcijańskiego, trzeba rozważyć jego sakramentalną istotę, czyli wzajemne przenikanie się 
stworzenia i przymierza, w którym obecne jest przebaczenie i eschatologiczny cel egzystencji, co musi się stać 

„wielkim zadaniem współczesnej teologii moralnej” (Joseph Ratzinger, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyzna-
nie, chrzest, naśladowanie, Opera omnia, t. 4, tłum. Robert Biel, Marzena Górecka (Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2017), 515–520).

43 Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem (Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza Rytm, 2007), 250.

44 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 10.
45 Bogusław Mielec, „Biblijne podstawy teologii moralnej w świetle trzech ostatnich dokumentów Papieskiej Ko-

misji Biblijnej”, w: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. 
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historyczną obecność w wydarzeniu, które spełnia wobec człowieka i dla człowieka 
i przez które człowiek otrzymuje zarówno istnienie, jak i znaczenie swojego istnienia. 
Z tego wydarzenia wypływa roszczenie, żądanie, wymóg etyczny. (…) Należy zauwa-
żyć, że moc stwórcza Boga przechodzi bezpośrednio w etyczne roszczenie Boga”, dla-
tego osobę ludzką można nazwać „etycznością istniejącą”46.

Dokument Biblia a moralność fakt „etyczności” człowieka wyjaśnia i precyzuje przez 
swoisty katalog implikacji moralnych daru stworzenia człowieka na „obraz Boży” (Rdz 
1,27). Wskazują one na wpisaną w człowieka zdolność odpowiedzi i podjęcia zadania 
rozumnego poznania, wolnego wyboru, a więc decyzji opartej na rozróżnieniu dobra od 
zła, obowiązku twórczego kształtowania stworzonego świata, jednak w granicach ustalo-
nych przez Boga praw przyrody i moralności, gdyż tylko w ten sposób realizuje on swoją 
osobową godność, tworzy relacje z innymi i potwierdza świętość życia47. Ten z koniecz-
ności długi i sumaryczny wykaz możliwości człowieka w Humanae vitae zawiera się 
w syntetycznej formule, że małżonkowie są „wolnymi i odpowiedzialnymi współpra-
cownikami Boga-Stwórcy”, poddanymi jednak presji techniki, która „usiłuje rozszerzyć” 
racjonalne wykorzystanie sił przyrody na całe życie, w tym także duchowe i społeczne. 
Jednak miłość małżeńska „nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji 
ślepych sił przyrody”, ale realizacji boskiego planu miłości48. Dlatego moralność mał-
żeńska wyklucza technokrację: technika rządzi bowiem światem rzeczy, nie zaś w oso-
bowych relacjach małżeńskich. Pokusa technokracji to aktualna i niezwykle mocna dziś 
iluzja, że odpowiedź na dramatyczne okoliczności życia zależy od postępu technologicz-
nego. Na tę iluzję odpowiada końcowa teza encykliki, że człowiek „nie zdoła osiągnąć 
prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą inaczej, jak zachowując prawa, 
wszczepione w jego naturę przez najwyższego Boga. Do tych praw powinien on odnosić 
się w duchu mądrości i miłości”49, czyli przyjmować dar stworzenia w jego normatyw-
nym wymiarze.

Jak już wcześniej wspomniano, odpowiedź ta jest możliwa dzięki „prawemu sumieniu” 
małżonków. Za księdzem profesorem Jerzym Szymikiem można określić je jako „głos 
spoza nas” (syndereza/anamneza), a jednocześnie „organ” odczytujący moralny sens 
Bożego daru stworzenia w konkretnych sytuacjach (conscientia)50. Bowiem ten „dar zde-
terminowany jest przez stwórczą wolę Boga i dlatego człowiek nie może go traktować 
i używać w sposób dowolny, ale musi odkrywać i szanować cechy charakterystyczne 

Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec (Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010), 96.

46 Aniceto Molinaro, „Twórczość i odpowiedzialność sumienia”, w: Perspektywy i problemy teologii moralnej, tłum. 
Tadeusz Mieszkowski (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982), 120, 129.

47 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 11; William Levada, „Biblia a moralność”, tłum. Wojciech Pikor, 
w: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), 11–23.

48 HV, nr 1–2.
49 HV, nr 31.
50 Jerzy Szymik, Zachwyt i inne skutki wiary. Od wiersza do traktatu (Warszawa: Teologia Polityczna, 2018), 380–390.
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i struktury, które Stwórca nadał swemu stworzeniu”51, w tym także odkrywane „w zdol-
ności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej52.

Zadaniem refleksji teologicznej i nauczania Kościoła, realizowanym na różnych pozio-
mach teologicznej prawdy, jest poszukiwanie pojęć, wyrażających te struktury. Jednym 
z nich jest właśnie pojęcie „natury” człowieka, miłości czy aktu małżeńskiego. Z racji 
na to, że pojęcie to posiada różne konotacje filozoficzne i naukowe, zawsze istnieje moż-
liwość jego błędnej interpretacji. Na przykład zarzutu biologizmu czy naturalizmu, kie-
rowanego pod adresem Humanae vitae. Tymczasem Paweł VI używa pojęcia „natura” 
w sensie „istoty”, trwałej treści daru stworzenia, co trafnie uchwycił wybitny polski etyk 
Tadeusz Styczeń przy okazji dyskusji nad encykliką: „Natura okazuje się mową Boga 
do człowieka, Jego językiem, słowem, stanowi ona (…) instancję, poprzez którą Bóg 
komunikuje człowiekowi treść tego, czego od niego oczekuje (…), kształt poszczegól-
nych odpowiedzi na Jego wezwania (…), negacja możliwości odczytania treści Bożych 
wezwań (…) prowadzić musi do uznania samych wezwań za beztreściowe”53.

Metoda zastosowana w encyklice jest zatem sensu stricto teologiczna, gdyż jej „naj-
ważniejszym czynnikiem (…) jest transcendetna, boska uwaga skierowana na człowieka, 
fakt, że człowiek zostaje zrozumiany przez Boga. (…) Imperatywem kategorycznym 
człowieka Biblii jest wskazanie «Poznaj Boga» (1 Krn 28,9), a nie «poznaj samego sie-
bie». Nie można zrozumieć siebie, nie rozumiejąc Boga”54. Tę właśnie metodę stosuje 
Paweł VI, gdy w świetle daru stworzenia uzasadnia moralność małżeńską jako współ-
pracę z Bogiem, Stwórcą/Twórcą ludzkiego życia, Zbawcą, a ostatecznie Miłością55.

3.2. Implikacje moralne daru przymierza w etosie małżeńskim

Bóg jest też Bogiem przymierza i wynikającej z niego moralności przymierza. Z niej 
Paweł VI czerpie dwa rodzaje etycznej argumentacji zła antykoncepcji. Pierwszy, deon-
tologiczny, pojawia się wraz ze sformułowaniem konkretnych negatywnych i pozytyw-
nych norm moralnych warunkujących odpowiedzialne rodzicielstwo. Matrycą jest tu cała 
starotestamentalna tradycja kodeksów legislacyjnych, specyfikujących strukturę moral-
ności przymierza, czyli dar–prawo56. Drugi, aksjologiczny sposób, służy wskazaniu 
zasadniczej różnicy antropologiczno-etycznej pomiędzy antykoncepcją i odpowiedzial-
nym rodzicielstwem poprzez rozróżnienie podmiotowych skutków obu postaw. Paweł VI 
wymienia najpierw przewidywane negatywne skutki pierwszego sposobu działania: nie-
wierność małżeńską, ogólny upadek obyczajów, brak szacunku dla kobiet, przejawiający 

51 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 10.
52 HV, nr 10.
53 Tadeusz Styczeń, „Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego”, Analecta Cracoviensia 1, 1 (1969): 309, 311.
54 Abraham J. Heschel, Prorocy, tłum. Albert Gorzkowski (Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2014), 780–781.
55 HV, nr 1, 8, 16, 25.
56 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 33; Sylwester Jędrzejewski, „Moralne implikacje przymierza”, 

Seminare 29 (2011): 7–19.
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się w ich instrumentalizacji, nieuprawnioną ingerencję władz publicznych w intymne 
życie małżeństw i rodzin57. Słowem, chodzi tu o antywartości niszczące miłość mał-
żeńską także w przestrzeni publicznej. Z kolei odpowiedzialne rodzicielstwo wiąże się 
z realizacją wartości, które zabezpieczają godność osobową małżonków, a tym samym 
małżeństwa i rodziny. Należą do nich: bezinteresowna miłość, wymagająca otwarcia na 
łaskę Bożą, samoopanowanie/asceza, wstrzemięźliwość, czystość małżeńska i odpowie-
dzialność. Przez nie dokonuje się duchowy rozwój umożliwiający relacje małżeńskie 
i rodzinne, a w konsekwencji duchowy pokój58.

Zastosowana tu metoda jest zaczerpnięta z moralności daru przymierza, która w doku-
mencie Biblia a moralność pojawia się jako propozycja „odkrycia wartości poprzez 
obowiązki”59. Odnosząc się do podstawowego tekstu objawionej moralności przymierza, 
a więc Dekalogu, należy dziś jego pierwotną etyczną formę deontologiczną (obowiązki) 
tłumaczyć na formę aksjologiczną (wartości). Wyznaczają one bowiem podstawowe 
moralne prawa relacji z Bogiem i pomiędzy ludźmi. W ten sposób powstaje uporządko-
wany hierarchicznie katalog wartości i praw pionowych, wertykalnych, odnoszących się 
do relacji człowiek–Bóg oraz poziomych, horyzontalnych, określających zróżnicowane 
relacje międzyludzkie60. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, najważniejszym uzasad-
nieniem takiego modelu hermeneutycznego jest przykład samego Jezusa (Mt 5,17–48; 
19,16–22; 22,34–40). Zwłaszcza w Kazaniu na Górze pogłębia On, uwewnętrznia, rady-
kalizuje i personalizuje moralność, której syntezą jest agape, centralna idea moralno-
ści „nowego” przymierza61. W ten sposób Jezus ukazuje model właściwego pogłębiania 
moralności objawionej przez błogosławieństwa. Jak zauważa Klemens Stock, Dekalog 
posiada „dwuczęściową strukturę: objawienie się Boga poprzedza przykazania”. Bło-
gosławieństwa natomiast oparte są na trzyczęściowym schemacie: szczęście–postawa 
człowieka–działanie (dar) Boga62. W encyklice schemat wywiedziony z błogosławieństw 
zastosowany jest w omówionej wyżej różnicy aksjologicznej pomiędzy postawą antykon-
cepcyjną i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Małżeńskie szczęście warunkuje postawa 
panowania nad sobą, bez której nie ma czystości małżeńskiej. Wymaga ona stałego 
wysiłku w rozwoju osobowości małżonków przez realizację wartości duchowych. Jed-
nak powstrzymując się od złych ze swej istoty działań antykoncepcyjnych, małżonkowie 
doświadczają harmonii i pokoju, troski i wzajemnego szacunku, poczucia odpowiedzial-
ności oraz głębszego i skuteczniejszego wpływu wychowawczego na dzieci63. Chociaż 
model ten zaczerpnięty jest z objawionej moralności przymierza, jawi się jako uniwer-

57 HV, nr 17.
58 HV, nr 18–21.
59 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 30.
60 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 30–31.
61 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 32.
62 Klemens Stock, „Dekalog i osiem błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu «Biblia a moralność»”, tłum. 

Arnold Zawadzki, w: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), 31.
63 HV, nr 21.
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salny i dotyczy postaw, których nie da się zakazać lub nakazać, lecz zaproponować jako 
drogę do ludzkiego szczęścia w małżeństwie. Dostęp do nich daje małżonkom życiowa 
mądrość, czyli racjonalna i duchowa interpretacja doświadczenia, której szczytem jest 
prawe sumienie.

Jednak dla małżeństw sakramentalnych uniwersalna mądrość jest wstępnym etapem 
do nowego przymierza w Chrystusie. „Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godno-
ści sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”64. 
W ten sposób wchodzi się w nowy etap historii zbawienia, którego moralne implika-
cje koncentrują się w osobie Jezusa Chrystusa. W Nim struktura dar–prawo znajduje 
swoją inkarnację, dlatego chrześcijańscy małżonkowie potrzebują jedynej w swoim 
rodzaju, oryginalnej relacji z Jezusem, czyli naśladowania Go65. W Humanae vitae rela-
cja ta znajduje swój wyraz we „wskazaniach duszpasterskich” (numery 19–25), które 
są poświęcone wykonalności norm sformułowanych w Zasadach doktrynalnych. Wobec 
różnych trudności w ich realizacji, należy otworzyć się na działanie samego Boga, obja-
wione w preambule Dekalogu i ostatnim członie trójdzielnej struktury błogosławieństw. 
Bowiem „możliwość zachowania prawa Bożego” rodzi się z łaski, która „wspiera i umac-
nia dobrą wolę ludzi”66, czego wyrazem jest przedstawione wyżej „panowanie nad sobą” 
i „tworzenie klimatu sprzyjającego czystości”. Z kolei łaska przychodzi przez sakramenty 
(zwłaszcza chrztu, pokuty, Eucharystii i małżeństwa) i wytrwałą modlitwę67. W ten spo-
sób realizuje się postrzegana w świetle nowego przymierza oryginalna, chrześcijańska 
relacja z Bogiem w Chrystusie i Duchu Świętym, określona wcześniej mianem naślado-
wania. „Jest ono kategorią chrystologiczną i dopiero w tej perspektywie staje się również 
nakazem moralnym. Słowo «naśladowanie» znaczyłoby zatem zbyt mało, gdyby zbyt 
wąsko ujmować samą osobę Jezusa. Kto widzi Jezusa tylko jako prekursora swobod-
niejszej formy religijności, bardziej wspaniałomyślnej moralności albo lepszych struktur 
politycznych, musi zredukować naśladowanie Go do przyjęcia pewnych idei programo-
wych”68. Komentarz ten wydaje się potrzebny, gdyż każda relektura encykliki ujawnia 
pewne „przedrozumienie” zawartego w niej nauczania. Może wśród nich być swego 
rodzaju dewocyjne podejście do „wskazań duszpasterskich” odnoszących się do osobistej, 
modlitewnej i sakramentalnej relacji z Bogiem. Jednym ze źródeł takiego podejścia jest 
z pewnością idealizm transcedentalny Immanuela Kanta, którego człowiek nowożytny 
jest często nieświadomym sukcesorem. Kant, twórca przewrotu kopernikańskiego w filo-
zofii, pod którego wpływem znajduje się wielu współczesnych teologów, twierdził, że 

„przekonanie, że możemy w sobie odróżnić skutki łaski od skutków natury (cnoty), albo 

64 HV, nr 8.
65 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 50a; porównaj Stanisław T. Zarzycki, „Duchowy i moralny wy-

miar naśladowania Jezusa Chrystusa – uzasadnienie teologiczne w kontekście dokumentu «Biblia a moralność»”, 
Roczniki Teologii Duchowości 57, 2 (2010): 23–40.

66 HV, nr 20.
67 HV, nr 25.
68 Joseph Ratzinger, Nowa Pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. Juliusz Zychowicz (Kraków: 

Znak, 1999), 34.
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że te pierwsze umiemy w sobie nawet wywołać, jest marzycielstwem (…). Twierdzić, że 
ktoś postrzega w sobie wpływy nieba, jest rodzajem szaleństwa, w którym może być 
wprawdzie metoda (…), ale jest ono zawsze szkodliwym dla religii samooszukiwaniem 
się (…). Urojenie, że przez praktykowanie religijnych obrządków można sprawić coś, co 
by nas usprawiedliwiało przed Bogiem, jest religijnym zabobonem, podobnie jak uro-
jenie, że można to spowodować przez dążenie do rzekomego obcowania z Bogiem, jest 
marzycielstwem”69. Przyjęcie takiego stanowiska musi jednak kończyć się moralizmem 

„etyki formalnej” Kanta, od którego wolna jest Humanae vitae.

3.3. Dar przebaczenia: reguła wyrozumiałości

Moralność objawiona zawiera bowiem dar przebaczenia, „który zaczyna się razem ze 
stworzeniem i ukazuje się w różnych objawach przymierza i dochodzi do posłania Syna 
(…). Jest to fakt podstawowy i decydujący objawionej moralności, że nie stanowi ona 
surowego i nieubłaganego moralizmu, ale że jej gwarantem jest Bóg pełen miłosierdzia, 
który nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył”70.

Dar ten znajduje w Humanae vitae swój wyraz w wezwaniu do sakramentu pokuty 
oraz swego rodzaju regule wyrozumiałości, którą papież formułuje na użytek kapłanów. 
W obu przypadkach użyta jest metoda teologiczna, która przechodzi w chrystologiczną 
i eklezjologiczną, skoro misja odpuszczania grzechów przechodzi od zmartwychwstałego 
Chrystusa na Kościół71. „Kościół bowiem nie może odnosić się do ludzi inaczej aniżeli 
Boski Odkupiciel: zna więc ich słabości, ma współczucie dla rzesz ludzkich, przygarnia 
grzeszników, nie może on jednak uchylać się od nauczania prawa, które w rzeczy samej 
jest prawem ludzkiego życia przywróconego do pierwotnej prawdy i poddanego działaniu 
Ducha Bożego”72. To napięcie między zbawczą prawdą i sytuacją grzechu znajduje swój 
konkretny, pastoralny kształt w wezwaniu skierowanym do kapłanów: „Jeśli wybitną 
formą miłości do dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże 
się ta postawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał nam Chry-
stus rozmawiając i przestając z ludźmi. Przyszedłszy bowiem nie po to, aby świat sądzić, 
lecz aby go zbawić, był On wprawdzie nieprzejednany wobec grzechu, ale cierpliwy 
i miłosierny dla grzeszników”73. Można w niej dostrzec zaktualizowaną regułę pasto-
ralnej wyrozumiałości/łagodności, benignitas pastoralis, mającą swoją długą historię 
w duszpasterskiej praktyce Kościoła. W okresie patrystycznym (Klemens Aleksandryj-
ski, Orygenes, Jan Chryzostom) występowała pod nazwą synkatabasis, jako zniżanie 

69 Immanuel Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. Aleksander Bobko (Kraków: Wydawnictwo Homini, 
2007), 225–226. Trop ten autor zawdzięcza Tomaszowi Herbichowi, Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, 
Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu (Warszawa: Teologia Polityczna, 2018), 14–15.

70 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 80.
71 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 84.
72 HV, nr 19.
73 HV, nr 29.
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się, zstępowanie Boga przez stworzenie, przymierze, ludzkie słowo Biblii aż do kenozy 
Jezusa we wcieleniu i pasji. Drugim kierunkiem jest wstępowanie, gdyż na tym polega 
odkupienie, a w nim wezwanie do nawrócenia74. W teologii moralnej Alfonsa Liguori 
reguła wyrozumiałości składa się z dwóch części. Pierwszą jest wezwanie do życia 
duchowego (modlitwy, zwłaszcza myślnej, codziennej adoracji, spowiedzi, Mszy św., 
pobożności maryjnej). Drugą, refleksja teologicznomoralna dotycząca różnicy pomiędzy 
grzechem formalnym i materialnym. Ten pierwszy jest skutkiem śmierci łaski i domaga 
się surowego napomnienia, drugi zaś jest wyrazem ludzkiej grzeszności i potrzebuje 
zachęty do głębszego nawrócenia, podtrzymania w moralnym dramacie, cierpliwości 
i łagodności75.

Humanae vitae podaje harmonijną definicję tej reguły. Jej charakterystyczną cechą 
jest napięcie pomiędzy prawdą i wyrozumiałością. Wydaje się, że jest to właśnie kato-
lickie ujęcie przy pomocy metody et…et, a nie aut…aut, która w zrównoważony sposób 
ujmuje te dwa bieguny postawy Jezusa. Z pewnością jej praktyczne zastosowanie wiąże 
się z potrzebą utrzymania tego istotnego napięcia, aby nie poświęcać prawdy dla łagod-
ności, ale i nie lekceważyć łagodności w imię prawdy, gdyż chodzi przecież o wiarę 

„działającą przez miłość” (por. Ga 5,4).

3.4. Cel eschatologiczny: horyzont działania moralnego

Moralność objawiona jest ze swej natury soteriologiczna, o czym przypomina jej 
cel eschatologiczny. Nowy Testament przedstawia go „jako ostatni stopień jedności 
z Bogiem, do którego powołany jest człowiek. Ze strony Boga stanowi dar, który impli-
kuje jego transcendencję i realizuje się za pośrednictwem Chrystusa. Od człowieka, który 
jest przedmiotem daru wymaga dyspozycyjności do przyjęcia go i do ustawienia całego 
swego działania moralnego w aktualnym ziemskim życiu wewnątrz horyzontu przyszłej 
pełni życia w doskonałym zjednoczeniu z Bogiem”76. Implikacje moralne tego hory-
zontu oznaczają zdynamizowanie powinności etycznej (działanie „tu i teraz” ma swoje 
skutki dla życia wiecznego), weryfikację wartości pod kątem najważniejszego przykaza-
nia miłości Boga i bliźniego oraz relatywizację wartości doczesnych, którym nigdy nie 
można przyznać rangi absolutnej77.

W Humanae vitae dar przyszłego życia jawi się jako horyzont moralności małżeńskiej. 
Dowodem na to są dwa stwierdzenia o charakterze eklezjologiczym i antropologicznym. 
Pierwsze tłumaczy Kościół jako obrońcę autentycznych wartości ludzkich, zabezpiecza-
jących godność małżonków po to, aby „ich wspomagać w ziemskiej pielgrzymce, aby po 
«synowsku uczestniczyli w życiu Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi»”78. Drugie zaś 

74 Ryszard Hajduk, Łagodność pastoralna (Kraków: Homo Dei, 2018), 40.
75 Hajduk, Łagodność pastoralna, 48–62.
76 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 85.
77 Machinek, „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej”, 31.
78 HV, nr 18.



122  |  Bogusław Mielec

jest uzasadnieniem nadziei małżonków borykających się z różnorodnymi trudnościami, 
przede wszystkim z grzechem. Etos małżeński wymaga świadomości wiary, że „ciasna 
jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7,14; Hbr 12,11), dlatego należy 
żyć „rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie” (Tt 2,12), gdyż „przemija postać tego świata” 
(1 Kor 7,31)79.

4. Niektóre kryteria biblijne refleksji moralnej w Humanae vitae

Dokument Biblia a moralność zawiera także kryteria metodologiczne, które pozwalają 
określić stopień „ubiblijnienia” tekstu Humanae vitae. „Chodzi w rzeczy samej o poka-
zanie jakie są punkty, które wskazuje objawienia biblijne, by nam pomóc dzisiaj w deli-
katnym procesie właściwego wyboru moralnego”80. Dwa podstawowe kryteria, czyli 
zgodność z biblijną antropologią i przykładem Jezusa, obecne w encyklice, zostały 
już przedstawione w trzecim punkcie niniejszego artykułu. Nie ma więc potrzeby, 
aby je teraz powtórnie analizować, lecz tylko podkreślić ważne w relekturze Huma-
nae vitae wnioski. W biblijnej wizji człowieka zawiera się teologiczna treść wartości 
ludzkiego życia (świętość) oraz małżeństwa (osobowa godność małżonków wymaga 
dynamicznych relacji, określanych przez ciągle poszerzany katalog wartości, jednak 
na podstawie nauczania, jakie daje sam Jezus w Kazaniu na Górze). Uzasadnia to dru-
gie kryterium ogólne, zgodność z przykładem Jezusa, który nie jest niedoścignionym 
ideałem, lecz wzorem „prawdziwych imperatywów moralnych”; dostarczają one „głębi 
horyzontu, który prowadzi ucznia do poszukiwania i znalezienia podobnych sposobów, 
aby dopasować własne działanie do wartości i do głębi wizji Ewangelii”81. Oba kryteria 
ogólne wyznaczają właściwy kierunek transcendowania wartości małżeńskiego etosu, 
także w dziedzinie seksualnej. Więcej miejsca należy poświęcić sześciu kryteriom szcze-
gółowym, które gwarantują, że dana refleksja teologicznomoralna opiera się na objawie-
niu biblijnym.

4.1. Kryterium zbieżności i przeciwstawienia

„Biblia ukazuje otwartość na moralność naturalną, przedstawiając dużą liczbę praw i orien-
tacji moralnych”82, na przykład korzysta z jurydycznego dorobku i mądrości innych kul-
tur, co przejawia się w złożonej asymilacji toposu „prawa naturalnego” czy „sumienia”83. 
W Humanae vitae kryterium zbieżności znajduje zastosowanie w odwołaniu się zarówno 
do prawa naturalnego, jak i prawego sumienia małżonków, czyli tradycyjnych topo-

79 HV, nr 25.
80 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 93.
81 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 102.
82 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 103.
83 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 107–109.
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sów moralności chrześcijańskiej, o czym wyżej wspomniano. Ale także w deklarowa-
nym otwarciu na „nowe aspekty problemu” moralności małżeńskiej, do których należą: 
nowa ocena „wartości miłości małżeńskiej oraz znaczenie stosunków małżeńskich dla 
tej miłości”, ewentualna rewizja „obowiązujących dotąd zasad moralnych”, zastosowanie 
zasady „całościowości” do aktów antykoncepcyjnych, dowolny wybór metody regulacji 
poczęć84. Zbieżność jako otwarcie występuje w encyklice również w akapicie „specjalne 
studia”, w którym Paweł VI referuje działania papieskiej komisji ekspertów, powołanej 
do studium problemu oraz konsultacje z episkopatem85.

Z kolei kryterium przeciwstawienia występuje w Biblii w postaci stanowczego odrzu-
cenia pewnych norm i zwyczajów praktykowanych przez społeczeństwa lub jednostki 
w imię wiary w Boga i wierności przymierzu, w Nowym Testamencie zaś centrum tym 
jest Jezus Chrystus, Syn Boży86. Dziś kryterium to jawi się jako bałwochwalstwo w postaci 
mającej totalitarne tendencje ideologii antropocentryzmu, sekularyzmu, materializmu, 
konsumizmu i hedonizmu, u których podstaw leży iluzoryczna samowystarczalność87.

W encyklice kryterium to występuje zarówno w „słabej”, jak i „mocnej” formie. 
Przykładem pierwszej jest stanowisko Pawła VI wobec wniosków komisji studiującej 
problem antykoncepcji przed wydaniem Humanae vitae. W subtelny, lecz klarowny spo-
sób, papież uzasadnia swój sprzeciw brakiem ich pewnego i definitywnego charakteru, 
jednomyślności, a przede wszystkim niezgodnością „z moralną nauką o małżeństwie, 
głoszoną z niezmienną stanowczością przez Nauczycielski Urząd Kościoła”88. Podob-
nie sygnalizowany jest sprzeciw wobec naturalistycznego podejścia do małżeństwa jako 
owocu przypadku lub ewolucji ślepych sił przyrody, a także uznania za niemożliwą 
wiernej i wyłącznej miłości małżeńskiej89. W miarę jak nauczanie encykliki zbliża się 
do swego centralnego punktu, kryterium to ulega wzmocnieniu i staje się jeszcze bar-
dziej wyraźne. W „mocnej” formie pojawia się już w próbie precyzyjnego określenia 
teologicznomoralnej treści „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Małżonkowie nie mogą 
postępować dowolnie w wyborze poprawnej metody regulacji poczęć, lecz respektować 
wewnętrzny sens aktu małżeńskiego, bez pozbawiania go, choćby częściowo, właści-
wego mu znaczenia, gdyż człowiek nie posiada nieograniczonej władzy nad swoim cia-
łem i jego naturalnymi funkcjami90. Najmocniejszy wyraz kryterium przeciwstawienia 
przyjmuje w stanowczym sprzeciwie wobec „niedopuszczalnych sposobów ogranicza-
nia ilości potomstwa”, w przewidywanych „następstwach sztucznej regulacji urodzin”, 
zarówno w wymiarze osobowym, jak i społecznym i politycznym91. Paweł VI uzasadnia 

84 HV, nr 2–3.
85 HV, nr 5.
86 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 111.
87 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 117–119.
88 HV, nr 6.
89 HV, nr 8–9.
90 HV, nr 10.
91 HV, nr 15, 17.
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ten sprzeciw stopniowo, odwołując się do wcześniej wspomnianej, aksjologicznej hie-
rarchii wartości pionowych i poziomych. A mianowicie prawem naturalnym i ewange-
licznym, czyli zobowiązującą prawdą o dobru, której źródłem jest Bóg, „prawdziwym 
dobrem człowieka”, czyli godnością małżonków oraz „umocnieniem «wśród ludzi praw-
dziwej kultury», a więc «klimatu sprzyjającego czystości», czyli także sprzeciwu wobec 
wszystkiego, co w «dziedzinie tzw. nowoczesnych środków społecznego przekazu pod-
nieca zmysły i podsyca rozwiązłość obyczajów, a także wszelkie formy pornografii oraz 
nieprzyzwoitych widowisk»”92.

4.2. Kryterium postępu i wspólnoty

W dokumencie Biblia a moralność pierwsze kryterium bierze się z faktu, że „Biblia 
potwierdza wysubtelnienie sumienia odnośnie do pewnych kwestii moralnych. Taki 
postęp weryfikuje się w Izraelu (…) i dochodzi do doskonałości pod wpływem naucza-
nia Jezusa i Jego tajemnicy paschalnej (…). Kryterium postępu zachęca wierzących, by 
poszukiwali w pogłębieniu każdej kwestii moralnej, maksymalnej zgodności z «wyż-
szą sprawiedliwością królestwa, której Jezus wytyczył kontury» (Mt 5,20). Tak jak obja-
wienie, również moralność biblijna ma charakter stopniowy i historyczny: tak jak to ma 
miejsce już w ogólnym poznaniu Boga, tak również postęp weryfikuje się przez poznanie 
woli Bożej”93. Co więcej, postęp ten w sensie „wyższej sprawiedliwości” dotyczy na przy-
kład nieograniczonej gotowości do przebaczenia, wierności małżeńskiej oraz duchowego 
kultu Boga, który prowadzi do konkretnego zaangażowania w przekształcanie świata94.

W Humanae vitae kryterium postępu pojawia się przynajmniej w dwóch punktach 
nauczania, a mianowicie w zastosowaniu zasady całościowości w ocenie aktów małżeń-
skich oraz w domyślnie założonym prawie stopniowości w dążeniu do małżeńskiej dosko-
nałości. Postęp w formacji sumienia wymaga zastosowania całościowej oceny intymnego 
pożycia małżonków: akty bez stosowania antykoncepcji nie mogą udzielić wartości 
moralnej aktom antykoncepcyjnym. A to z racji na zasadę etyczną, że nie można czynić 
zła, aby z niego wynikło dobro. Paweł VI w tym kontekście stwierdza: „w rzeczywistości 
bowiem chociaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla uniknięcia jakiegoś 
zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra, to jednak nigdy nie wolno, nawet 
dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikło z niego dobro”, powołując się 
na wprost sformułowane pytanie zawarte w moralności objawionej: „czyż to znaczy, że 
mamy czynić zło, aby stąd wynikało dobro?” (Rz 3,8)95. Tu właśnie widać ową „większą 
sprawiedliwość nowego” przymierza. Może ona jednak wywoływać sprzeciw nowożyt-
nego podmiotu moralnego, obciążonego błędem nominalistycznym. A zatem koncepcję 
wolności obojętnej na wartości, woluntaryzmu teologicznego i antropologicznego, atomi-

92 HV, nr 18, 22.
93 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 120–121.
94 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 125.
95 HV, nr 14.
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zacji ludzkiego działania moralnego, odrzucenia naturalnych skłonności, unieważnienia 
pedagogii cnót i jurydyczne podejście do prawa96. Zwłaszcza błędna atomizacja działania 
moralnego utrudnia zrozumienie i przyjęcie tej ważnej zasady w formacji sumienia.

W tym świetle trzeba postrzegać drugie zastosowanie kryterium postępu, które 
pojawia się w zachęcie kierowanej do małżonków, aby podjęli wyznaczone im zadania, 

„wspierani przez wiarę i nadzieję”, wytrwałą modlitwę, czerpanie łaski i miłości z Eucha-
rystii oraz „miłosierdzia Bożego, którego sakrament pokuty obficie udziela. W ten sposób 
będą oni mogli osiągnąć doskonałość życia małżeńskiego”97. Zdaniem autora ukryte jest 
tu właściwie rozumiane prawo stopniowości, które zostało precyzyjnie sformułowane 
w adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio: „Także małżonkowie (…) są powołani 
do ustawicznego postępu. Wiedzeni szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego 
poznawania wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą 
kierowania się nimi w konkretnych wyborach. Nie mogą jednak patrzeć na prawo jako 
na czysty ideał osiągalny w przyszłości, lecz powinni traktować go jako nakaz Chrystusa 
do przezwyciężania trudności. A zatem «tego, co nazywa się ‘prawem stopniowości’ nie 
można utożsamiać ze ‘stopniowością prawa’, jak gdyby w prawie Bożym miały istnieć 
różne stopnie i formy nakazu dla różnych osób i sytuacji»”98.

Prawo stopniowego postępu sumienia i całego życia moralnego małżonków posiada 
swoje praktyczne zastosowanie we wspomnianej wyżej regule wyrozumiałości pasto-
ralnej, tak istotnej w duszpasterstwie małżonków, a zwłaszcza w spowiednictwie i kie-
rownictwie duchowym. Z jednej strony wyklucza ona rezygnację z integralnej prawdy 
objawionej, bez której nie ma przecież postępu sumienia. Oznacza to, że każdy akt 
antykoncepcyjny jest z uwagi na swój przedmiot grzechem ciężkim. Jeśli zaś spełnione 
są podmiotowe warunki grzechu ciężkiego, to znaczy świadomość i dobrowolność, jest 
ciężkim grzechem danego penitenta. Jednak poddany władzy kluczy, powinien być roz-
grzeszony, jeśli spełnione są warunki dobrej spowiedzi. Jeśli natomiast jest to tzw. grzech 

„recydywy”, czyli powtarzający się, należy wziąć pod uwagę właśnie postęp sumienia 
penitenta, a nie tylko powtarzalność materialnych aktów. Postęp ten może być widoczny 
zarazem w duchowości, jak i etosie małżeńskim, nawet w przypadku powracających 
grzechów antykoncepcji małżeńskiej. Jest on bowiem stopniowy i należy go postrzegać 
w świetle ewangelicznej przypowieści o rozmaitym plonie, który daje rzucone ziarno 
Bożego słowa (por. Mt 13; Mk 4; Łk 8). W dialogu spowiednika z penitentem potrzebne 
jest więc wyjaśnienie, o jakie wartości pionowe i poziome toczy się walka; należą do nich 
także cnoty wstrzemięźliwości i czci99. Dlatego pojedynczy grzech, choć jest zatrzyma-
niem się na „zaproponowanej drodze”, nie musi oznaczać zejścia z niej. Dodatkowym 

96 Servais T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. Agnieszka Kuryś (Poznań: W Drodze, 1994), 228–
238.

97 HV, nr 25.
98 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym (22.11.1981) (Watykan: Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1981), nr 34.
99 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, 459–499.
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motywem podjęcia na nowo współpracy z łaską jest wspólnotowy wymiar wartości, 
a zatem ich relacyjne znaczenie.

W ten sposób autor dotarł do kryterium wspólnoty, które „ma swoją motywację i wyraz 
w miłości i ostatecznie jest zakorzenione w samej naturze Boga i osobie ludzkiej, stwo-
rzonej na obraz Boga. Według wizji biblijnej osoba ludzka nie jest odosobnionym i auto-
nomicznym indywiduum, ale jest członkiem społeczności (…)” i dlatego „przedmiotem 
działania ludzkiego nie jest kształtowanie osobowości dla niej samej i samej w sobie 
doskonałej, ale uformowanej jednostki, która będzie przeżywała w sposób doskonały rela-
cje, w które została włączona”100. Implikacje moralne społecznego charakteru moralności 
objawionej streszcza podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz uniwersalna 

„złota reguła”, którą Jezus Chrystus wyraża w następujący sposób: „Wszystko więc, co 
byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12)101. W encyklice to kry-
terium wspólnoty jest obecne przynajmniej w dwóch fragmentach tekstu: we wspomnia-
nej już relacyjnej argumentacji „poważnych następstw sztucznej regulacji poczęć” oraz 
pozytywnym uzasadnieniu „możliwości zachowania prawa Bożego” przez „panowanie 
nad sobą”. Drugim śladem tego kryterium jest „apel do władz publicznych, ludzi nauki, 
małżonków chrześcijańskich, lekarzy i służby medycznej, kapłanów i biskupów” o „two-
rzenie klimatu sprzyjającego czystości”, według różnorodnych możliwości i powinności 
tych adresatów. Paweł VI wpisuje się zatem w trend, określony przez dokument Biblia 
a moralność: „w nauczaniu społecznym Kościoła, papieże od przeszło wieku, podkreślali 
obowiązki moralne, które wynikają z różnej przynależności do różnych poziomów życia 
wspólnotowego”102. A to z uwagi na fakt, że „małżeństwo jest rzeczywistością jednocze-
śnie osobową, społeczną i religijną”103.

4.3. Kryterium celowości i rozróżniania

Pierwsze jest istotne ze względu na to, że „dyskusja, która powstaje, gdy chodzi o nowe 
decyzje, toczy się zawsze na płaszczyźnie zasad, które powołują się na wartości związane 
z autonomią: ludzkiej decyzji, praw nauki, niepodważalnego sumienia, a także w osta-
tecznej analizie tendencji do uprzywilejowania silniejszego. Kryterium napięcia eschato-
logicznego zmierza do korygowania tych postaw (…), decyzje są miarodajne tylko wtedy, 
gdy są podjęte w dialogu ze Stwórcą i Zbawicielem”104. Jak już wielokrotnie wskazy-
wano, cała encyklika skonstruowana jest za pomocą metody stricte teologicznej, która 
pozwala na nowo uzasadnić moralne nauczanie Kościoła, właśnie w „dialogu ze Stwórcą 
i Zbawicielem”, źródłowym początkiem etosu małżeńskiego i jego finalnym, eschatolo-
gicznym celem. Z pewnością ten drugi wątek w encyklice jest tylko wspomniany, dla-

100 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 126–127.
101 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 131.
102 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 135.
103 Ratzinger, „O teologii małżeństwa”, 523.
104 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 149.
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tego został rozwinięty dopiero w „teologii ciała” Jana Pawła II105, co dowodzi jak głęboka 
i rzetelna jest jego relektura Humanae vitae.

Ostatnie, szczegółowe kryterium, czyli rozróżnienie tego, co w moralności biblijnej 
jest objawione, a więc niezmienne, od tego, co kulturowe, historyczne, a zatem względne, 
ujawnia dramatyczne napięcie kościelno-teologicznej debaty, która rozpoczęła się 
w chwili ogłoszenia Humanae vitae. Jej rdzeniem jest bowiem ciągle ponawiane pytanie 
o nieomylność moralnego przesłania encykliki. Metodologiczne kryterium rozróżnie-
nia może być pomocne w „uważnej ewaluacji względnej lub absolutnej wartości zasad 
i norm moralnych występujących w Biblii (…). Konieczne rozróżnienie dokonuje się na 
«trzech płaszczyznach: literackiej, duchowej na poziomie wspólnotowym i duchowej na 
poziomie osobistym» (nr 150; por. nr 151–154)”106. W ramach podjętej tu próby teolo-
gicznej relektury, wskazano na najważniejsze literackie teksty moralności objawionej, 
czyli Dekalog i Kazanie na Górze, biblijne teksty o szczególnym autorytecie w sprawach 
moralności, z których encyklika zaczerpnęła sposób deontologicznej i aksjologicznej 
argumentacji do moralnej oceny antykoncepcji (punkt 3.2). Przeprowadzono analizę 
podstawowej struktury teologicznej moralności objawionej, czyli dar–zadanie, pod 
kątem jej obecności w metodzie konstytuującej merytoryczną zawartość Humanae vitae 
(punkt 2). Omówiono też badanie czterech darów Boga, czyli biblijnych nośników tej 
struktury, których moralne implikacje umożliwiają odpowiedź małżonków, co encyklika 
wyraża poprzez ogólną i szczegółową normę moralną oraz wskazuje na warunki ich 
wykonalności (punkt 3). Wreszcie w punkcie czwartym usiłowano pokazać, w jaki spo-
sób autorytet kościelny w osobie Pawła VI dokonał rozeznania duchowego, posługując 
się mniej lub bardziej świadomie, sformułowanymi później, kryteriami biblijnej refleksji 
moralnej. Relektura ta może więc pomóc w rozeznaniu osobistego sumienia każdego 
czytelnika encykliki, które jest procesem formacji sumienia „nigdy nie doprowadzonym 
do końca”, w której wierzący ponosi własną odpowiedzialność i „ma obowiązek konfron-
towania swego rozpoznania z rozpoznaniem, jakie mają odpowiedzialni za wspólnotę 
(…). Krótko mówiąc, gdy chodzi o Pismo Święte, trudne pogodzenie osobistej autonomii 
i uległości wobec oświecenia Ducha Świętego danego Kościołowi i poprzez Kościół, sta-
nowi integralną część procesu rozpoznawania moralnego”107.

Zakończenie

Przeprowadzona tutaj relektura Humanae vitae w świetle niektórych metodologicznych 
faktorów moralności objawionej była próbą odpowiedzi na pytanie o zawartą w niej 
prawdę teologicznomoralną. Jest bowiem oczywiste, że właśnie ta podstawowa kwe-

105 Jan Paweł II, „Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania”, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie 
ciała a sakramentalność małżeństwa (Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1986), 253–334.

106 Levada, Biblia a moralność, 20.
107 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 154.
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stia jawi się jako zasadniczy punkt wyjścia w każdej teologicznej reinterpretacji ency-
kliki. W dokumencie Biblia a moralność odnaleziono metodologiczne instrumentarium, 
pozwalające naukowej teologii moralnej na uzasadnienie ścisłej relacji tekstu Huma-
nane vitae do prawdy, zawartej w moralności objawionej. Trudno bowiem nie zgodzić się 
z tezą, że teologia „jest zaczynem, sieje ferment i (…) niekoniunkturalnie pyta o praw-
dę”108. Zwłaszcza, gdy aktualny kontekst kulturowy rodzi silną pokusę, aby w imię „post-
prawdy” teologia osłabiła lub w ogóle zrezygnowała z pytania o prawdę objawioną. Pewien 
rodzaj tej pokusy diagnozuje trafnie ksiądz profesor Jerzy Szymik, pisząc o udawaniu 
przez teologię naukową którejś „z przyjaznych duchowi czasów dyscyplin humanistycz-
nych (religioznawstwa, historii idei, filozofii kultury itp.). Rekonstrukcja, dekonstrukcja, 
kilka wariantów interpretacji, perfekcyjna fachowość, żadnej jednoznacznej tezy – teo-
logia «dowodzi» w ten sposób, że dorosła do kanonu pozytywistycznego rozumu”109 lub 
postmodernistycznego. Dlatego teologiczna relektura mocnego w swej wymowie tekstu 
Humanae vitae pozwala na skonfrontowanie się z tą pokusą. I to jest jeszcze jeden dowód 
na profetyczny wymiar nauczania św. Pawła VI zawartego w tej encyklice.
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Streszczenie

W artykule podjęto analizę encykliki Humanae vitae przy pomocy faktorów moralności obja-
wionej, zawartych w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Biblijne 
korzenie postępowania chrześcijańskiego. Należą do nich: struktura moralności objawio-
nej: dar–odpowiedź/zadanie/prawo, dary stworzenia, przymierza, przebaczenia i celu escha-
tologicznego. A także kryteria metodologiczne gwarantujące biblijną poprawność refleksji 
moralnej: dwa kryteria ogólne (zgodność z biblijną wizją człowieka i przykładem Jezusa) 
oraz sześć szczegółowych (zbieżności, przeciwstawienia, postępu, wspólnoty, celowości 
i rozróżnienia). Analiza służy określeniu relacji tekstu Humanae vitae do moralności obja-
wionej i jest teologiczną relekturą encykliki, podejmującą pytanie o jej teologicznomoralną 
prawdę.

Słowa kluczowe: relektura Humanae vitae, moralność objawiona, struktura moralności obja-
wionej: dar–zadanie, kryteria metodologiczne
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Abstract

RE-READING OF HUMANAE VITAE IN THE LIGHT OF SOME FACTORS OF 
REVEALED MORALITY

The article analyzes the encyclical Humanae vitae with the help of the factors of revealed 
morality contained in the document of the Pontifical Biblical Commission The Bible and the 
morality. Biblical roots of Christian conduct. These include: the structure of revealed morality: 
the gift-response/task/law, the gift of creation, the gift of the Covenant, the gift of forgiveness 
and the final goal. And also the methodological criteria guaranteeing the biblical correctness 
of moral reflection: two fundamental criteria (conformity with the biblical view of human 
nature and conformity with the example of Jesus), and six specific ones (convergence, con-
trast, advance, community dimension, finality and discernment). The analysis serves to define 
the relation of Humanae vitae to revealed morality and it is the theological re-reading of the 
encyclical, asking the question about its theological and moral truth.

Keywords: re-reading of Humanae vitae, revealed morality, the structure revealed morality: 
gift–task, methodological criteria





Jan Perszon1

TRUDNOŚCI EKLEZJALNEJ RECEPCJI OBJAWIEŃ 
PRYWATNYCH

Wstęp

W ostatnich kilkudziesięciu latach, zarówno w Polsce, jak i na świecie występuje bez-
precedensowe „wzmożenie” – częstotliwość tzw. apparitiones – wizji, komunikatów 
z zaświatów, objawień, znaków i „cudów”, które „dzieją się” w szeroko rozumianym 
kontekście wiary katolickiej. Jest możliwe, że to tylko wrażenie; że mnogość nadzwy-
czajnych zjawisk zawsze towarzyszyła wspólnocie Chrystusowego Kościoła2. Do nie-
dawna zjawiska te oraz fascynację nimi, władze kościelne – w duchu odpowiedzialności 
za wiarę Ludu Bożego – czujnie obserwowały i dość skutecznie moderowały. Mogły 
bowiem liczyć na zdyscyplinowanie duchownych i posłuszeństwo wiernych świeckich. 
Innymi słowy nadzór Kościoła nad fenomenami „cudownymi” i objawieniami prywat-
nymi był wcześniej (prawie zawsze) skuteczny3. Chodzi rzecz jasna nie o same appa-
ritiones et visiones, które w żadnym wymiarze władzy Kościoła pielgrzymującego 
i wojującego nie podlegają (są bowiem zewnętrzną, w jakimś sensie boską ingerencją 

1 Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wydział Teologiczny UMK, Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej. 
Adres do korespondencji: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37; e-mail: pershing@umk.pl.

2 Gottfried Hierzenberger, Otto Nedomansky, Księga objawień maryjnych od I do XX wieku. Przybywam uratować 
świat (Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2003). Autorzy wzmiankują 900 mariofanii, sze-
rzej omawiając mariofanie w Lourdes, Fatimie, Medjugorie.

3 Istotny wpływ na „trzymanie w ryzach” objawień miał dawny Kodeks Prawa Kanonicznego. Kanon 1399§5 za-
braniał redagowania książek i pism traktujących o nowych objawieniach oraz propagowania nowych praktyk re-
ligijnych nawet wtedy, gdy miały być przeznaczone do użytku prywatnego. Kanon 2318 nakładał ekskomunikę 
na tych, którzy zakazy te łamią. Przepisy te uchylił w 1970 r. Paweł VI. Zobacz Rene Laurentin, Współczesne 
objawienia Najświętszej Maryi Panny. Jak rozpoznać, że to Ona ? Co chce nam przekazać?, tłum. Cecylia Bogdali 
(Gdańsk: Exter, 1994), 7. Uchylenie zakazu okazało się co najmniej kłopotliwe. Do Watykanu codziennie docierają 
wiadomości o dziesiątkach „objawień” prywatnych z całego świata. Zobacz Janice T. Connell, Spotkania z Maryją. 
Najważniejsze objawienia maryjne, tłum. Grzegorz Kłopotowski (Kraków: Wydawnictwo M, 2003), 36–37.
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w „nasz świat”), ale o ich eklezjalną recepcję, ocenę, wreszcie duszpasterskie „zastoso-
wanie” w życiu wspólnoty wierzących4.

Nie bez znaczenia jest wspomniana kwestia posłuszeństwa, jakie niemal bezwarun-
kowo okazywano – nie tylko w tym zakresie – Magisterium Ecclesiae. Przez długi czas 
główny nurt teologii katolickiej traktował takie doświadczenia z daleko idącą nieufnością. 
Duży ruch charyzmatyczny – montanizm, który w II i III w. był dla Kościoła i autory-
tetu biskupów wstrząsem. Po przezwyciężeniu schizmy wizje i doświadczenia nadzwy-
czajne traktowano jako niebezpieczne. Nieufność i skłonność do represji odnosiła się 
później do przeżyć mistycznych. W okresach kryzysu moralnego w Kościele, wizjonerzy 
i prorocy wchodzili w konflikt z kościelną władzą, która reagowała na ich aktywność 
sankcjami. Sprawą zajmowały się także sobory (V Laterański 1512–1517 i Trydencki 
1563), rezerwujące Stolicy Apostolskiej zbadanie – przed ewentualną publikacją (ogło-
szeniem) – objawień ludowi5. Mistrzowie życia duchowego (m.in. św. Jan od Krzyża) 
zalecali odrzucać objawienia i wizje jako najbardziej niebezpieczne pokusy6. Sytuacja 
dzisiejsza jest inna; przy założeniu, że liczba „znaków” (czyli interwencji potencjal-
nie pochodzenia nadprzyrodzonego) w przeszłości i teraz jest w przybliżeniu podobna, 
współcześnie – dzięki obejmującej całą rodzinę ludzką komunikacji elektronicznej – 
fakty te są błyskawicznie rozpowszechniane i nagłaśniane. Dlatego wzbudzają zacieka-
wienie, fascynację i przykuwają uwagę milionów. Odpowiednia i na wskroś nowoczesna 
„propaganda” (filmy, wywiady, książki, kasety, płyty, tournée „widzących”) treści/orę-
dzi ukazującej się Istoty z Medjugorie spowodowały światowy zasięg zainteresowania 
katolików (a po części także członków innych wyznań/religii) i liczony w milionach 
ruch pątniczy do tego miejsca. Dość powszechna fascynacja świata katolickiego nad-
zwyczajnymi fenomenami może mieć związek z obserwowanym od lat procesem upo-
wszechniania się „duchowości” przeżyciowej, emocjonalnej, nastawionej na specyficznie 
rozumiane „doświadczenie religijne”, a odejściem (zapoznaniem) racjonalnego wymiaru 
wiary. „Rozchwianie” zdrowej pobożności ma z kolei związek z zanikiem „środowiska 
wiary”, czyli kryzysem (rozpadem) – wskutek permanentnych procesów sekularyzacyj-
nych – tradycyjnych, społecznych form kultu chrześcijańskiego i modlitwy7. Socjolodzy 
uważają, że od lat w wielu krajach występuje dosłowny rozpad tradycyjnego społeczeń-

4 Przez wieki w sprawie objawień prywatnych i konieczności ich weryfikacji przez Kościół wypowiadali się papieże 
i sobory, m.in. Innocenty III, Leon X, Sobór Laterański V, Urban VIII, a przede wszystkim Benedykt XIV (1740–
1758) w dziele De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione. Zobacz Tadeusz Pawluk, „Kościół 
a objawienia prywatne”, Studia Warmińskie 14 (1977): 80–89.

5 Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 28–32. Teolog zauważa, że stosowane nieraz wobec 
objawień w wieku XIX i do połowy XX „represje instytucjonalne” ze strony Kościoła (np. ograniczenia nałożone 
na o. Pio z Petrelciny) paradoksalne zbiegły się z „redukcyjną” teologią i biblistyką, usiłującą „zdemitologizować” 
całe objawienie (włącznie ze zmartwychwstaniem Chrystusa) oraz z filozofią idealistyczną, redukującą każde 
objawienie prywatne do ścisłego subiektywizmu czy wręcz halucynacji.

6 Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 22.
7 Powszechne w społeczeństwie „przytępienie zainteresowania życiem religijnym” i „zaćmienie” wrażliwości na 

sprawy Boże budzi u wielu reakcję w postaci tęsknoty za tym, co nadprzyrodzone, a jednocześnie trwałe i pewne. 
Zobacz Salvatore M. Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata. Aspekty wybrane”, w: Wokół objawień 
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stwa (narodu, rodziny, wspólnoty sąsiedzkiej, dziedziczonego kulturowo obrazu rzeczy-
wistości); rozpad ten musi więc dotyczyć także ufundowanej na tradycji (i Tradycji jako 
formy przekazu objawienia Bożego) społeczności kościelnych. Cicha apostazja tysięcy 
ochrzczonych i kryzys tzw. tradycyjnych Kościołów powodują, że aktywni chrześcijanie 
(katolicy) stali się mniejszością. Z tym wiąże się niebezpieczny proces „fabulacji chrze-
ścijaństwa”, czyli redukcja jego podstaw i źródeł do nieokreślonego „mitu”, na podobień-
stwo innych tradycji religijnych8.

Zindywidualizowany katolicyzm objawia duże zapotrzebowanie na „silne”, zwarte, 
zdeterminowane wspólnoty, które w zamęcie świata i wszędobylskiej niepewności 
(relatywizmu) dają poczucie tożsamości, bezpieczeństwa i przynależności do „słusznej 
sprawy”. Skutkiem tego może być także nadmierna fascynacja zjawiskami „cudownymi” 
i nasilanie się tendencji apokaliptycznych oraz fundamentalistycznych. Wszystko to spra-
wia, że eklezjalna kontrola (nadzór) nad ortodoksją jest coraz ważniejsza dla duchowego 
zdrowia Ludu Bożego. Z drugiej zaś coraz trudniejsza9. Co więcej, weryfikacja rzeko-
mych objawień (zwłaszcza negatywna) może napotkać na nieposłuszeństwo ze strony 
duchownych czy świeckich; wielu wierzących staje w obliczu zagubienia, zaś sam kor-
pus wiary być może jest narażony na niebezpieczeństwo.

Niniejsze przedłożenie stawia sobie za cel przedstawienie problemów, jakie Kościół 
współczesny (i teologia) napotyka w weryfikacji i recepcji tzw. objawień prywatnych. 
Najpierw zostaną zaprezentowane dyskusje dotyczące nazewnictwa i klasyfikacji tych 
fenomenów. Następnie poruszona zostanie relacja objawień prywatnych do publicznego 
objawienia Bożego oraz pobożności katolickiej (z uwzględnieniem pobożności ludowej), 
którą one od wieków kształtują. W części trzeciej omówione zostaną kryteria, które 
Kościół stosuje przy weryfikacji objawień prywatnych. Tekst zamyka analiza domnie-
manych mariofanii w Medjugorie, które – za sprawą ich długiego trwania oraz niezwy-
kłej (bo światowej) sławy – stały się dla Magisterium współczesnego Kościoła trudnym 
wyzwaniem.

1. Trudności terminologiczne

Jak wiadomo, poruszany tu problem dotyczy nie objawienia Bożego w sensie ścisłym, 
biblijnym i zdefiniowanym choćby w konstytucji Dei verbum, ale „zjawień”, manifestacji, 

maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 
2008), red. T. Siudy, G.M. Bartosik (Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009), 10.

8 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 10–11. Procesowi głębokiej relatywizacji poddana została nie 
tylko historyczność Chrystusa, ale także Jego Boska tożsamość i zawarte w Ewangeliach, a poświadczone przez 
dwa tysiące lat Kościoła nauczanie. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, Od wjazdu do Jero-
zolimy do Zmartwychwstania (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011), 5–9.

9 Mariofanie – bo one budzą największy rezonans społeczny – są fenomenem bardzo złożonym, dlatego wymagają 
współpracy między naukami teologicznymi i humanistycznymi (psychologia, psychiatria, socjologia, antropolo-
gia). Granica między tym, co naturalne a tym, co nadprzyrodzone, między działaniem ludzkim a interwencją Bożą 
nigdy nie jest ewidentna ani łatwo uchwytna. Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 40.
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„jawień”, spotkań, komunikatów, „widzeń”, jakiejś formy kontaktu „nadprzyrodzoności” 
z „naszym” światem, który – zasadniczo dla odróżnienia od objawienia publicznego – 
nazwano „objawieniami prywatnymi”10. Trzeba od razu dodać, że niektóre fenomeny 
nadzwyczajne (zachodzące w kontekście religijnym) wcale nie wiążą się z jakimś jasnym 
wezwaniem czy przekazem (np. płaczące figury Maryi czy krucyfiksy), pozostają jednak 
znakami Bożymi11. Uprzywilejowanym „gatunkiem” (dlatego że zdecydowanie najczęst-
szym) takich zjawisk są zjawienia Matki Jezusa Chrystusa, czyli mariofanie. Jest faktem, 
że już w starożytności chrześcijańskiej notowano mariofanie oraz przypadki „płaczą-
cych wizerunków” Matki Chrystusa12. Stanisław C. Napiórkowski sądzi jednak, że 
pożyteczne jest rozpatrywanie mariofanii w kontekście znanych – zwłaszcza za sprawą 
mistyków – chrystofanii13.

Karl Rahner – w zgodzie z długą tradycją chrześcijaństwa wschodniego – woli mówić 
o „wizjach prorockich”, a nie „objawieniach prywatnych”. Tak charakterystyczny dla 
Biblii „charyzmat prorocki” implikuje działanie samego Boga, który „udziela się” wybra-
nym ludziom przez znaki w tym celu, by wiara danej wspólnoty umacniała się i wpływała 
na rozeznanie aktualnie przeżywanej historii14. Natura i boska geneza proroctwa–obja-
wienia (i ich relatywność, czyli odniesienie względem Bożego objawienia) pociąga za 
sobą obowiązek wiary nie tylko ze strony ich adresatów, ale także tych wszystkich, któ-
rzy je poznali15. Tzw. objawienia prywatne można też interpretować w ramach teologii 

10 Joseph Ratzinger, „Komentarz teologiczny”, w: Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, t. 1, red. Ludwik Kondor (Fatima, 
2002), 230–231. Teolog dodaje, że między objawieniem publicznym a objawieniami prywatnymi istnieje różnica 
nie tylko stopnia, ale też istoty. Porównaj też Jacek Bolewski, „Teologiczne aspekty jawień maryjnych”, w: Obja-
wienia Maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek (Warszawa, 1994), 52.

11 O różnorodności znaków piszą np. Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych od I do XX wieku, 23.
12 Stefano De Fiores, Maria madre di Gesu. Sintesi storico-salvifica (Bologna, 1998), 347–360. Teolog stwierdza, że 

Maryja jest w tych zdarzeniach identyfikowana jako Matka Jezusa, obecna, żyjąca, chwalebna, zatroskana o dzieci 
swego Syna i świat. Nie objawia się, by zmieniać Ewangelię, ale by skłonić Kościół do jej pełnej realizacji.

13 Stanisław C. Napiórkowski, „Chrystofanie a mariofanie”, w: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII 
Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. T. Siudy, G.M. Bartosik 
(Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009), 53–82. Teolog przypomina objawienia Jezusa m.in. 
św. Brygidy Szwedzkiej, Julianny z Norwich, św. Małgorzaty Alacoque, Marii Celeste Crostarosy, Józefy Menen-
dez, Wandy Malczewskiej, św. Faustyny, Marii od Trójcy Świętej, Rozalii Celakówny, Marty Robin, Róży Nie-
węgłowskiej. Zwraca uwagę na to, że Jezus tych chrystofanii jest niezwykle bezpośredni, kochający, przyjacielski, 
oblubieńczy, ojcowski i macierzyński. Nie znajdzie się w nich idei pośrednictwa Maryi ani surowości karzącego 
Boga. Co więcej, mariofanie zdają się eksponować tylko niektóre formy pobożności (np. różaniec), nie wspomi-
nają jednak o dwóch zasadniczych środkach zbawczych: słowie Bożym i sakramentach.

14 Proroctwo, jako znak objawienia, ma na celu zespolenie (syntezę) historii i Ewangelii, także przez funkcję kry-
tyczną (kontestację) dotychczasowego sposobu wierzenia i życia. Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świa-
ta”, 36. Podobnie fenomeny objawień traktuje polski biblista, Roman Pindel. Zanim podejmuje analizę objawień 
prywatnych, wpierw odnosi się do objawienia publicznego i słowa Bożego (Pisma Świętego) w kluczu prorockim. 
Roman Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Objawienia prywatne w świetle Słowa Bożego 
(Kraków: Wydawnictwo M, 1998).

15 Takiego zdania był Karl Rahner, który traktował objawienia jako wyraz woli Bożej (nakaz), jak chrześcijanie 
winni postępować w konkretnej sytuacji historycznej. Dlatego trzeba je rozumieć jako „wkroczenie Ducha”, 

„nowe polecenie” przekazane przez „proroka”, a dopiero potem – na podstawie „doświadczenia/doznania wiary” 
sprawdzać wiarygodność „widzącego”, przystawalność komunikowanych treści do objawienia, rozpoznawalność 
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charyzmatów, czyli darów udzielanych przez Boga Kościołowi16. Właśnie eklezjalne 
przeznaczenie charyzmatów domaga się tego, by Kościół (a nie tylko sam charyzmatyk) 
dokonał oceny (weryfikacji) daru i jego owoców. We współczesnej mariologii wyróżnia 
się w mariofaniach (ale dotyczy to wszystkich „gatunków” tzw. objawień prywatnych) 
cztery aspekty: prorocki (czyli charyzmatyczny), historyczny, eklezjalny i eschatolo-
giczny17. Co ważne, wymiary te nie odnoszą się jedynie do udziału Maryi w dokonanej 
przez Chrystusa „historii zbawienia”, ale do aktualnego „dziś” Chrystusowego Kościoła. 
Jej permanentna obecność i aktywność (pośrednictwo i wstawiennictwo macierzyńskie) 
w życiu Kościoła pielgrzymującego ma – jak stwierdza Salvatore M. Perrella – wymiar 
eschatologiczny, antropologiczny, historyczny i eklezjalny18.

Objawienie to zachodzące w sposób nieprzewidziany, ale w czasie rzeczywistym, 
„wydarzenie” zachodzące w przestrzeni lub świadomości „odbiorcy/widzącego”. Zdarze-
nie to nie daje się wyjaśnić przyczynami naturalnymi. W pewnym sensie ma charak-
ter „obiektywny”, bowiem wyklucza możliwość modyfikacji czy dowolności. Wpływa 
na rzeczywistość osobową, społeczną i historyczną. Oddziałuje na życie duchowe, 
pamięć, zachowania człowieka i jego życie. „Objawienie” to specyficzny proces komu-
nikacji, zachodzący w sposób określony, uporządkowany i logiczny19. Dlatego zjawiska 
te – zwłaszcza chrystofanie i mariofanie – uznaje się (jako specyficzne doświadczenia 
osób i wspólnot chrześcijańskich) za miejsca (źródła) teologiczne20. Swoistym „doku-
mentem” – poświadczeniem takiego doświadczenia bywa obraz lub figura widzianej 
postaci21. Osobnym zagadnieniem pozostaje pytanie o naturę postrzeganej w widzeniach 

„cielesności” postaci, np. Maryi22.

duchowych owoców czy znaki/cuda, jawieniom towarzyszące. Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień ma-
ryjnych od I do XX wieku, 20–21.

16 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 27–28.
17 Przesłania, czyli orędzia mariofanii, nawet wtedy, gdy ostrzegają przez kataklizmami i jakimś rodzajem apokalip-

tycznej katastrofy, nie mają za zadanie zapowiadać Paruzji ani tym bardziej straszyć ludzi sprawiedliwością Bożą. 
Wzywając do nawrócenia ukazują dobroć i opatrzność Boga; Maryja jako „pierwsza obdarowana” jest w obja-
wieniu – jako doświadczeniu spotkania z Transcendentnym – tej łaskawości świadkiem. Perrella, „Mariofanie 
w «dziś» Kościoła i świata”, 37.

18 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 32.
19 François de Muizon, Un nouveau regard sur les apparitions (Paris, 2008), 13–14.
20 Napiórkowski, Chrystofanie a mariofanie, 78.
21 Karol Klauza (Karol Klauza, „Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej”, w: Wokół 

objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes 
(4–8 IX 2008), red. T. Siudy, G.M. Bartosik (Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009), 83) 
zauważa, że dzieje obrazów i figur (np. MB Kalwaryjska w Kalwarii Pacławskiej), objawienia Matki Bożej 
w Leżajsku, Wąwolnicy, Gidlach, Świętej Wodzie, Hodyszewie, Rychwałdzie, Różanymstoku, Poczajowie czy 
Gietrzwałdzie, w kościelnej recepcji sensus fidelium, zogniskowały się na kulcie ikon i utworzeniu sanktuariów.

22 Bolewski (Bolewski, „Teologiczne aspekty jawień maryjnych”, 59–61) przychyla się do tezy Karla Rahnera (pole-
mizując z Rene Laurentinem), że – wyjąwszy ewangeliczne chrystofanie (które mają charakter wizji cielesnych) – 
inne widzenia są imaginacjami, czyli obrazami zmysłowymi wywołanymi w wyobraźni wizjonerów. Wniosek ten 
dotyczy tak jawień maryjnych, jak i innych osób z „tamtej strony”.
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W dziejach Kościoła wizje i objawienia często spotykane są w doświadczeniach 
mistycznych23. Jezuita Giandomenico Mucci rozróżnia wizje (to nadprzyrodzone 
poznanie przedmiotu, który z natury jest dla człowieka niewidoczny) i objawienia, gdy 

„zjawa” jest postrzegana zmysłowo, choć jej manifestacja nie da się wyjaśnić przyczy-
nami naturalnymi. Wizja niekoniecznie wskazuje na doświadczenie realne czy uobec-
nienie podmiotu, objawienie suponuje zaś ujawnienie się jego zmysłom zewnętrznym24. 
Antropologia teologiczna wyróżnia wizje zewnętrzne (zmysłowe lub cielesne), wizje 
duchowe lub wyobrażeniowe, niezależne od zmysłów i obrazów zewnętrznych wizje 
intelektualne25. Wizje zewnętrzne, będąc zmysłowymi manifestacjami elementów świata 
Boskiego objawienia (apparitiones) wiążą się z interwencją osób z „tamtego świata” (Bóg, 
Maryja, święci, aniołowie, dusze zmarłych, demony) w życie codzienne wizjonera. Czło-
wiek doświadczający objawienia zachowuje normalny ogląd przestrzeni; nie jest więc 
ono „zawieszeniem” świadomości, jej utratą ani jakimś „przeniesieniem w przestrzeni”. 
Objawienia są jednak (traktowane w całości i pozytywnie zweryfikowane w Kościele) 
nade wszystko jasnym przesłaniem, że Bóg ciągle interesuje się światem i człowiekiem; 
że „działa” i miłuje w każdym czasie, a Jego „interwencje” i „wtargnięcia” zmierzają do 
ukierunkowania historii na zbawienie26.

2. Rosnący „nadmiar” jawień a „nadobfitość” objawienia Bożego

To, że Bóg także w czasach współczesnych przemawia do ludzi, jest bez wątpienia zna-
kiem Jego troski i miłości. Tymczasem Kościół rzymskokatolicki, i to właśnie w epoce 
masowej, tak trafnie zdiagnozowanej przez Jana Pawła II i Benedykta XVI – „cichej apo-
stazji”, boryka się z obfitością objawień, orędzi i nadzwyczajnych zjawisk, które zwy-
kło się nazywać „objawieniami prywatnymi”27. Nie ulega wątpliwości, że Pan Bóg jest 

23 Maryjne widzenia (objawienia) mieli m.in. Gertruda Wielka z Helfty, Bernard z Clairvaux, Aniela z Foligno, Bry-
gida Szwedzka, Henryk Suzo, Ludwik Maria Grignion de Montfort, Anna Katarzyna Emmerich oraz inni mistycy, 
przez Kościół na ołtarze nie wyniesieni. Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych od I do XX 
wieku, 34–36.

24 Giandomenico Mucci, Rivelazioni private e apparizioni (Roma, 2000), 38. Wizje mogą mieć – zależnie od władz 
duchowych, jakie angażują – trojaki charakter: materialne, wyobrażeniowe oraz intelektualne. Wizje materialne 
mają miejsce wówczas, gdy władzą poznawczą jest wzrok. Wizje mistyczne (wyobrażeniowe) zachodzą w sferze 
wyobraźni lub fantazji; wizje intelektualne dokonują się bezpośrednio w umyśle – bez użycia „obrazów”. W tych 
ostatnich Bóg koordynuje wcześniej posiadane przez duszę idee lub wlewa zupełnie nowe. Perrella, „Mariofanie 
w «dziś» Kościoła i świata”, 26.

25 Ratzinger, „Komentarz teologiczny”, 235–238; Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 40; Luigi 
Gambero, „Objawienia maryjne w tradycji patrystycznej łacińskiej”, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, 
red. Kazimierz Pek (Warszawa, 1994), 71–72.

26 Clodovis M. Boff, Mariologia socjale. Il significato della Vergine per la societa, 580–581. Cyt. za: Perrella, „Ma-
riofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 38.

27 Zobacz m.in. Małgorzata Pabis, Henryk Bejda, Maryja mówi do Polaków. Tajemnice objawień Matki Bożej 
w Polsce (Kraków: Rafael, 2012), gdzie wzmiankowano objawienia w: Górce Klasztornej, Trąbkach Wielkich, 
Piasecznie, Kolniczkach, Krakowie, Świętej Wodzie, Rajgrodzie, Skępem, Chłopicach, Rzeszowie, Leżajsku, 
Księżomierzu, Janowie Lubelskim, Krasnobrodzie, Matemblewie, Licheniu, Wielgolasie, Wiktorówkach, 
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w swym nieustannym dialogu z ludzkością suwerenny. Może więc – ilekroć zechce – apli-
kować ludziom „znaki”, pobudzające gorliwość, zwalczające indyferentyzm i duchową 
oziębłość, akcentujące jakąś prawdę wiary, inicjujące nowe ruchy religijne i formy apo-
stolstwa. Tak było przez wieki, a wiele form pobożności Ludu Bożego wyrasta właśnie 
z uznanych przez Kościół za autentyczne tzw. objawień prywatnych. Warto pamiętać, że – 
przede wszystkim omawiane objawienia maryjne (ale nie tylko) – zazwyczaj implikują 
potrójny wymiar konsekwencji, które z ich zaistnienia i eklezjalnej recepcji wynikają. 
Inicjują bowiem jakąś (czasem nowatorską w formie) postać czci/kultu, czyli mody-
fikują lex orandi Kościoła. Następnie – za pomocą orędzia–przesłania – uwypuklają/
akcentują jakiś element wiary, czyli lex credendi. Wreszcie zaś – aplikowane w „prze-
żywanie” egzystencji chrześcijańskiej – aktywizują i formują lex vivendi28. Rozpoznanie 
i weryfikacja fenomenów zwanych objawieniami prywatnymi nie jest wtedy wyłącznie 
kwestią doktryny/orędzia/przesłania, ale sprawą doniosłą dla całokształtu życia chrze-
ścijańskiego29. K. Rahner, H.U. von Balthasar, R. Latourelle, J.H. Nicolas, R. Laurentin, 
S. De Fiores, G. Colzani czy C. Boff w objawieniach maryjnych widzą – w odniesieniu 
do Kościoła – funkcję apologetyczną, charyzmatyczno-prorocką, pastoralną i społeczno-

-wyzwoleńczą. Jednym z wymiarów oddziaływania mariofanii jest liturgia Kościoła, 
w której obchodzone są trzy wspomnienia maryjne30.

Podobnie dzieje się w zakresie modlitwy Kościoła. Tak jest w przypadku czcigodnych 
nabożeństw różańca św., drogi krzyżowej, Cudownego Medalika i szkaplerza, czci Serca 
Zbawiciela, Koronki do Miłosierdzia Bożego, licznych nowenn i litanii, zakonów i zgro-
madzeń zakonnych, wielu sanktuariów Pańskich, maryjnych i dedykowanych świętym31. 
Dla kogoś, kto żyje objawionym słowem Boga, jest oczywiste, że konkretna wspólnota 
(ani tym bardziej pojedynczy chrześcijanin) nie jest w stanie przyswoić sobie (asymilo-
wać) całego bogactwa tradycji duchowych (np. proponowanych przez świętych zakono-
dawców), zakumulowanych w długiej drodze Kościoła przez historię32. Ponieważ łatwo 
o „przeciążenie” systemu, konieczny jest umiar, roztropność, a nawet świadoma asceza, 

Gietrzwałdzie i Szczyrku. Janusz Kumala (Janusz Kumala, „Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności 
ludowej”, w: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-
Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik (Częstochowa Polskie Towarzystwo 
Mariologiczne, 2009), 109) podaje, że w całych dziejach Kościoła odnotowano tysiąc samych tylko objawień 
maryjnych; w II połowie XX w. aż 288.

28 Aspekt ten można też nazwać (wcześnie zachodzi opisujący i hermeneutyczny) pragmatycznym. Obejmuje on 
rolę sanktuariów, ludowej pobożności z jawień wywiedzionych, implikacje liturgiczne i ewangelizacyjne oraz 
dotyczące Magisterium Kościoła. Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 46.

29 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 23.
30 Chodzi o 11 lutego (Lourdes), 13 maja (Fatima) i 12 grudnia (Guadelupe). Objawienia prywatne stanowią 

pogłębienie eklezjalnego świadectwa o zbawieniu dokonanym definitywnie w paschalnym misterium Pana. 
Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 43–45.

31 Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, W tle cudownego medalika (Warszawa–Ełk: Wydawnictwo Diecezjalne 
Albertinum, 2010).

32 Napiórkowski (Napiórkowski, „Chrystofanie a mariofanie”, 80–81) zwraca uwagę na duszpasterski konflikt, jaki 
pojawia się w związku z „promocją” pierwszych sobót miesiąca (objawienia fatimskie, Niepokalane Serce Maryi), 
a starszym kultem Serca Jezusowego (pierwsze piątki), których Fatimska Pani nie nagłaśniała. Podobnie jest 
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posuwająca się aż do „pozostawienia” z boku własnej uwagi wielu tego typu propozycji/
możliwości. Tym bardziej, że ani przyjmowanie „na wiarę”, ani tym bardziej zagłębia-
nie się w akceptowane przez Kościół objawienia/orędzia prywatne nie jest do zbawienia 
koniecznie potrzebne. W tym aspekcie Kościół jako całość napotyka współcześnie zasad-
niczą trudność. Ilekroć występuje osłabienie autentycznej pobożności, tylekroć nasila się 
zainteresowanie formami peryferyjnymi. Fascynacja pielgrzymkami, cudami, objawie-
niami prywatnymi w przeszłości często oznaczała jakieś „odejście od centrum”, czyli 
tajemnicy paschalnej Chrystusa33. Niezdolność instytucjonalnego Kościoła (w praktyce 
biskupów diecezjalnych i Stolicy Apostolskiej) do skutecznej korekty tej tendencji, na 
dłuższą metę groziłaby rozchwianiem całej wspólnoty wiary i miłości. Obserwowany 
od kilkudziesięciu lat „zalew” katolickiej opinii publicznej przez kolejne jawienia, znaki, 
orędzia, ma – jak już stwierdzono – związek z „poluzowaniem” dawnych, egzekwowa-
nych przez Stolicę Apostolską obostrzeń34. Pasterze Kościoła muszą się więc liczyć ze 
stałym „nadmiarem” w tym zakresie. Inna sprawa, że dotychczasowa praktyka ścisłego 
licencjonowania tak faktów nadzwyczajnych, jak i komunikowanych w domniemanych 
objawieniach treści (orędzi/komunikatów) byłaby i tak nie do utrzymania. Powszech-
ność mediów elektronicznych (Internet) oznacza, że nie sposób ani rejestrować, ani tym 
bardziej na bieżąco kwalifikować/dyskwalifikować kolejnych „objawień”. Tym samym 
nie da się, w przypadku jawień fałszywych, chronić wiernych Kościoła przed manipu-
lacją czy cudownościowym hochsztaplerstwem. Zawodzą też oczywiście, stosowane 
w odniesieniu do publikacji religijnych, tradycyjne kategorie nihil obstat czy imprimatur. 
Tylko część katolików rozumie zasadność nadawania lub odmawiania cechy „katolicko-
ści” (akceptacji lub dezaprobaty kościelnych przełożonych) konkretnym publikacjom35. 
Nadto błyskawiczny obieg wszelkich treści w sieci uniemożliwia (przynajmniej Kościo-
łowi, czyli tu biskupom) jakąkolwiek uprzednią czy następczą kontrolę (cenzurę) relacji 
z potencjalnych objawień. Rene Laurentin dodaje, że do natury objawień prywatnych 
należy „zaskoczenie”, czyli takie działanie Boże, które „nie czeka” na kościelną aprobatę 
(lub dezaprobatę), ale – w formie, czasie i miejscu wybranym przez Boga – „wkracza” 
i manifestuje się konkretnym ludziom bezpośrednio. Dlatego błędne jest oczekiwanie, 

w praktyce całkowitego oddania Totus tuus. Odbiorcy chrystofanii przekazują model pobożności ściśle chrysto-
centryczny.

33 Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, 128.
34 Dziesiątki uznanych przez Kościół, ale także współczesnych objawień niezweryfikowanych relacjonuje np. Con-

nell, Spotkania z Maryją. Najważniejsze objawienia maryjne.
35 Tradycyjne formuły, którymi przełożony w Kościele (biskup miejsca) zezwala (po przejrzeniu przez delegowa-

nego eksperta–cenzora) na druk jakiejś publikacji to nihil obstat, czyli zgoda przełożonego zakonnego na druk 
pozycji, przygotowanej przez podlegającego mu zakonnika. Imprimatur wydaje biskup miejsca; jest ono równo-
znaczne ze stwierdzeniem, że książka nie zawiera imprimatur niczego, co byłoby sprzeczne z nauczaniem Ko-
ścioła. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 825–827) imprimatur jest konieczne dla Pisma Świętego, 
ksiąg liturgicznych, modlitewników, katechizmów, książek wykorzystywanych w ośrodkach kościelnych. Pindel, 
Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, 128.
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by wierni (lud) „wstrzymywał się” od odpowiedzi na Boże wezwanie, aż Kościół zechce 
„sprawę” rozpatrzyć i zaakceptować36.

Objawienia prywatne znajdują żywy rezonans w pobożności ludowej. Choć nie da 
się jej adekwatnie zdefiniować (tu przyjmiemy jako ekwiwalent pobożność masową), 
ma ona w rozpoznaniu i recepcji nadzwyczajnych znaków i orędzi znaczenie ogromne. 
Niektórzy teolodzy wręcz sądzą, że bez pobożności ludowej objawień albo nie byłoby, 
albo pozostałyby „martwe”, czyli jałowe, bezużyteczne dla wiary Ludu Bożego37. W tej 
pobożności zachodzi spontaniczne (choć czasem bezkrytyczne) przyjęcie wezwań (orę-
dzi) komunikowanych w objawieniach. Owocują one przez ożywienie wiary, nawróce-
nia, pomnożenie miłości braterskiej i wzrost zaufania Bożej Opatrzności. Entuzjastyczna 
recepcja objawień często „rodzi” nowe sanktuaria i daje początek ruchowi pątniczemu. 
Takie przyjmowanie objawień proroczo ożywia orędzie Ewangelii w danej epoce, dla 
Kościoła stanowi jednak nie lada wyzwanie. W pobożności ludowej objawienia (zwłasz-
cza maryjne) są oczywistym znakiem troski Maryi o wiernych, których jest Matką 
i Jej realnej obecności w aktualnych dziejach świata. Zjawienia odpowiadają na żywą 
w Ludzie Bożym potrzebę znaków; z jednej strony są potwierdzeniem rzeczywistości 
wiary, z drugiej tę wiarę pobudzają38. Janusz Kumala polemizuje z tezą, że wzrost zain-
teresowania objawieniami prywatnymi trzeba korelować z zachwianiem pobożności 
zdrowej i autentycznej, inspirowanej Ewangelią oraz kryzysem wiary formowanej ekle-
zjalnie. Bywa wręcz przeciwnie; objawienia prywatne umacniają wiarę, budzą „apetyt” 
na pełne widzenie Boga, umacniają nadzieję na spotkanie z Nim w wieczności. Co wię-
cej, otwartość na Boże interwencje w historię i dyspozycyjność wobec otrzymywanych 
od Boga znaków jest argumentem na żywotność wiary i warunkiem jej owocowania 
w życiu społecznym. Spotykana łatwowierność (nieraz oskarżana o fanatyzm) nie jest 
tedy podyktowana złą wolą (np. lekceważenie ostrzeżeń Kościoła), ale gorliwością, któ-
rej może brakować wysiłku rozeznawania. Łatwość dawania wiary zjawiskom nadzwy-
czajnym (objawieniom) ma głęboki związek z intuicją wiary, czyli sensus fidelium. Ten 

„zmysł wiary” zaś oznacza wewnętrzną dyspozycję człowieka, gotowego na przyjęcie 
prawdy, gdziekolwiek się ona objawia39. To postawa otwartości na Boga i na wszystko, 

36 Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 35.
37 Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 39.
38 Kumala, Fenomen zjawień maryjnych, 108. Autor zauważa, że dla pobożności ludowej nie ma znaczenia kwestia 

obiektywnej „prawdziwości” objawień, ale sam fakt, że się dokonały. Ona weryfikuje ich autentyczność przez 
subiektywne przekonanie i „doświadczenie” przeżycia spotkania z nadprzyrodzonym. Postawa entuzjazmu wzglę-
dem objawień wynika z wrażliwości na obecność Boga w świecie. Ludowy Bóg bezpośrednio w świecie działa, 
interweniuje, jest aktywny i żywy. Niesie to – w przypadku objawień fałszywych i sprzecznych z Ewangelią 
i nauczaniem Kościoła – realne niebezpieczeństwo dla życia duchowego. Czesław S. Bartnik, Matka Boża (Lublin, 
2003), 340. Do podobnych wniosków (aczkolwiek z perspektywy naturalistycznej) dochodzi, analizując „przy-
padki objawień” z Radomina k. Golubia–Dobrzynia i Okonina k. Gruty, Hubert Czachowski, Cuda, wizjonerzy 
i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003).

39 Kumala, Fenomen zjawień maryjnych, 112–114; Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, „Matka Pana. 
Pamięć – obecność – nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy 
Maryi”, Watykan 2000, Salvatoris Mater 4, 3 (2003): 29.
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co od Niego pochodzi. Chodzi o postawę, wyrażoną w konstytucji Dei verbum (nr 5), że 
„Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary”. Nieprzyjęcie uznanego za 
prawdziwe objawienia oznaczałoby więc odrzucenie prawdy, czyli brak posłuszeństwa 
wiary. Żeby taką wiarę okazać, człowiekowi musi towarzyszyć uprzedzająca i towarzy-
sząca łaska Boża oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego, który poruszałby serce ku 
Bogu i otwierał oczy rozumu na pojmowanie spraw Bożych. Owa docilitas względem 
objawienia publicznego dotyczy także objawień prywatnych. Istotny jest też – co pod-
kreślają znawcy życia wewnętrznego – wymiar przyjmowania Bożej prawdy ze względu 
na miłość do Boga (via cordis)40.

Warto też pamiętać o tym, że religijność ludowa (czyli pobożność masowa) mniej 
zajmuje się pytaniem o autentyczność objawień, a bardziej zwraca uwagę na duchowe 
owoce, jakie one przynoszą. „Zwykły” człowiek nie skupia się na wyjaśnianiu zjawiska 
(aby je zrozumieć), ale przyjmuje jego przesłanie, by nim żyć41. Jeśli pamięta się o tym, 
że charakterystyczne dla pobożności ludowej (i nie tylko dla niej) otwarcie na transcen-
dencję dąży do „doświadczenia”, wręcz „dotykania” Boga, czyli bezpośredniego z Nim 
kontaktu, to nie dziwi łatwa i spontaniczna „recepcja” potencjalnych „znaków z nieba”42. 
Zainteresowanie objawieniami jest przejawem pragnienia doświadczania wiary w sposób 
całościowy, misteryjny, angażujący ciało i duszę człowieka. Temu służą konkretne, zmy-
słowe formy religijne, poczynając od kontaktu z wizjonerem i jego świadectwem, nasta-
wienia na kontakt przez słyszenie, zobaczenie, dotyk, a na sakramentaliach („cudowna 
woda”, obrazy, medaliki, gesty dotykania świętych wizerunków, figur, tabernakulum) 
kończąc. Gesty i symbole, stanowiąc swoisty „język ciała”, umożliwiają komunikację 
z Bogiem i ludźmi. Dlatego pobożność ludowa preferuje wspólnotowe manifestacje 
wiary. Lgnięcie (szczere, ale czasem naiwne i przesadne) do objawień prywatnych i ich 
eklezjalnych „efektów” może być spowodowane także zbyt abstrakcyjną formą mówie-
nia o Bogu w Kościele, niezrozumiałą (a przez to nieprzystawalną do życia) terminolo-
gią traktującą o życiu duchowym43. Podnoszony często postulat formowania pobożności 
ludowej (zwłaszcza maryjnej) w oparciu na tzw. modelu typologicznym (naśladowanie) 
może być skuteczny tylko wtedy, gdy wcześniej ktoś posiada więź miłości z Maryją. 
Pierwszeństwo ma więc uczuciowa relacja z Nią, a nie wiedza o Jej przymiotach44.

40 Wojciech Giertych, Fides et actio (Warszawa: PROMIC, 2012), 20; Wojciech Giertych, Jak żyć łaską. Płodność 
Boża w czynach ludzkich (Pelplin: Bernardinum, 2014), 59.

41 Marian Rusecki (Marian Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, w: Objawienia maryjne. Drogi interpreta-
cji, red. Kazimierz Pek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994), 48–49) dodaje, że pobożność ludowa 
zakłada, że nie może być działaniem Szatana coś, co prowadzi do wiecznego zbawienia.

42 Robert Pannet, Objawienia maryjne w świecie współczesnym (Kraków: WAM, 1994), 41.
43 Ludowa pobożność wyraża głęboką potrzebę spotkania żywego Boga, a jednocześnie protest wobec ideologizacji 

wiary. Kumala, Fenomen zjawień maryjnych, 115. Pannet (Pannet, Objawienia maryjne w świecie współczesnym, 
78) uważa, że racjonalizacja zachodniego katolicyzmu spowodowała „pustynię duchową”, którą mogą ożywić 
właśnie prawdziwe objawienia maryjne.

44 Kumala, Fenomen zjawień maryjnych, 120.
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Kościół od wieków uczy (i wierzy), że objawienie publiczne zakończyło się wraz 
ze śmiercią ostatniego z apostołów. Dodaje też, że nie należy spodziewać się żadnego 
nowego objawienia do powtórnego przyjścia Chrystusa45. To jednak wcale nie znaczy, 
żeby tzw. objawienia prywatne można było całkowicie zlekceważyć. Część z nich sta-
nowi bowiem depozyt wiary46. Co więcej, ponieważ np. zatwierdzona przez Kościół 
mariofania jest „darem” dla wspólnoty eklezjalnej, poszczególni wierni – by ją „odsu-
nąć” (zignorować) – musieliby posiadać ważne argumenty. Chodzi bowiem – tylko i aż – 
o niewiarę, że Bóg przez „charyzmat” może wkroczyć w ludzką historię47. Trzeba jednak 
pytać, czy w duchowości/pobożności katolickiej znajduje odzwierciedlenie absolutny 
priorytet objawienia Chrystusowego i jego całkowita wystarczalność. Dla każdego, kto 

„mierzy się” z całością tego objawienia, staje się oczywiste, że jest ono „nadobfite”48. 
Choćby z tego względu wprowadzanie kolejnych „objawień”/wizji/orędzi stwarza – tak 
doktrynalny, jak i ascetyczny – „nadmiar”. Rodzi się też niebezpieczeństwo duchowego/
religijnego „życia na peryferiach” dla dużych grup wiernych (zazwyczaj najgorliwszych, 
czyli podatnych na najnowsze „znaki” z nieba) – czyli niejako z boku centrum – tajem-
nicy paschalnej Chrystusa. Nieraz można by wręcz zasadnie mówić o „katolickim syn-
kretyzmie”, czyli „duchowości uzbieranej”, składającej się z apokaliptycznej nerwowości 
i fascynacji publikowanymi/rozpowszechnianymi „orędziami”. Dużym wyzwaniem dla 
Magisterium Kościoła jest odpowiednia integracja rozpoznanego i przyjętego „objawie-
nia prywatnego” z całym korpusem świętej doktryny, czyli chrześcijańskiego uniwersum. 
Rzecz dotyczy też życia liturgicznego Kościoła, dyscypliny postnej itd.49 Z drugiej strony 
objawienia prywatne i ich internetowa popularność są prawdziwym wyzwaniem dla tzw. 
duszpasterstwa zwyczajnego w Kościołach partykularnych. Nadmierna fascynacja nimi 

45 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum, 1994), nr 65–67.
46 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 27. Rusecki (Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 40) 

stwierdza, że tak jak objawienie, tak i „objawienia pochrystusowe” zorientowane są na Kościół, czyli właśnie do 
niego są adresowane.

47 Giuseppe Forlai, Maria e il regno che vera. Teologia e spiritualita mariana in prospettiva escatologica (Padova, 
2005), 114. Podobną opinię zawiera katechizm dla dorosłych wydany przez Konferencję Biskupów Italii. Perrella, 

„Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 31–32.
48 Ks. Rusecki (Rusecki, Kryteria „objawień prywatnych”, 42) stwierdza, że w sensie historiozbawczym czas „od 

Chrystusa” oznacza definitywne rozstrzygnięcie ludzkiej sytuacji zbawczej. Wraz z Nim nadszedł koniec czasów, 
a zbawcze działanie Boga w Chrystusie stało się decydujące i ostateczne, czyli definitywne. Stąd „objawienia 
prywatne” winny odsyłać do źródła, czyli żywego Chrystusa i sygnalizować (zapowiadać) czasy eschatyczne. 
W obecnym „czasie ostatecznym” objawienia Boże ubogacają i dynamizują Kościół, ukierunkowują go na pełnię 
objawienia Chrystusowego. Ich zaistnienie trzeba odczytać jako wyraz woli Bożej; nie sposób więc ich „odsuwać” 
na margines czy uznawać za zbędne.

49 Skalę trudności percepcyjnych (u duszpasterzy i wiernych), jakie wywołuje nadmiar „poznanych” w parafii obja-
wień i orędzi, widać choćby w przyroście liczby figur i obrazów, które zdaniem czcicieli „powinny” znajdować się 
w świątyni. W polskim Kościele naturalne miejsce ma ikona MB Częstochowskiej. Jeśli przed kilku laty w parafii 
dokonano wprowadzenia nabożeństwa fatimskiego, w świątyni stoi figura MB Fatimskiej. Podobnie z La Salette, 
z Lourdes, z wyjazdu do Guadalupe, a nawet (także po rekolekcjach) figura św. Michała Archanioła z Gargano. 
W takiej sytuacji nie sposób zachować koniecznej ascezy w zakresie „ładu symbolicznego” wnętrza liturgicznego 
i – konsekwentnie – ładu w wyobraźni religijnej i rytmie życia modlitewnego wiernych.
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może wskazywać na niedowład w zakresie zwiastowania Ewangelii i deficyt w zakresie 
proponowania wiernym wejścia w duchowe bogactwo Tradycji Kościoła.

3. Kryteria oceny (weryfikacji) objawień prywatnych

Wobec objawień prywatnych można zająć cztery odmienne postawy. Całkowitej negacji 
(właściwej choćby epoce Oświecenia), bezkrytycznej akceptacji (np. polskie doświadcze-
nie jawień w Oławie50), obojętności (typowej dla umysłów sceptycznych) lub przyjęcia 
w duchu nauczania Kościoła. Aby zapobiec dowolności w tym zakresie, Kościół wypra-
cował (trzeba od razu dodać – nie do końca adekwatne, pozwalające na uznanie praw-
dopodobieństwa) kryteria, które wdrażane są przede wszystkim przez właściwy (ze 
względu na miejsce jawień) Kościół partykularny i jego biskupa51. Marian Rusecki rozu-
mie przez to znaki pozwalające odróżnić objawienia prawdziwe od fałszywych (pozor-
nych) oraz wskazać na ich wiarygodność. Pewności absolutnej tu się bowiem osiągnąć 
nie da. Objawienia dyskwalifikują się, ilekroć zachodzi (w samym objawieniu, osobach, 
świadkach) jakiś „znak negatywny”. Brak znaków negatywnych nie oznacza jednak, że 
objawienia są prawdziwe. To za mało; muszą być spełnione także „cechy” potwierdza-
jące wiarygodność. Trzeba więc badać samo objawienie, jego okoliczności, osoby ich 
doświadczające i świadków52. Podobne zasady przedstawiła (opracowane w latach 1974–
1978, a przeznaczone dla biskupów Kościoła) Kongregacja Nauki Wiary53.

3.1. Samo objawienie i jego treść

Nauka sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, naturalnym poznaniem, a tym bardziej z obja-
wieniem Bożym zawartym w Piśmie św. i Tradycji; zalecanie np. praktyk magicznych, 
zachęcanie do czynów niemoralnych, pochwalanie zła lub zachęta do grzechu, zajmo-

50 Edmund Szczesiak (Edmund Szczesiak, Oni uzdrawiają (Gdańsk: Oficyna Pomorska, 1998),14–47) pokazuje 
mechanizmy społeczne i napięcia w Kościele, towarzyszące domniemanym „objawieniom”, które miał Kazimierz 
Domański.

51 Dokładnie i wnikliwie zasady badania objawień prywatnych (zjawisk nadnaturalnych) omawia Dorota Rafalska, 
Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teolo-
giczno-psychologicznych (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003), 21–38.

52 Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 36.
53 Joachim Bouflet, Philippe Boutry, Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej, tłum. Anna Leszczyńska (Warszawa: 

Wydawnictwo Księży Marianów, 2000), 266–269. Dokument (podpisany przez Pawła VI 24.02.1978 r.) zaznacza, 
że w dobie szybkiej informacji i błyskawicznej reakcji wiernych na objawienia, konieczne jest natychmiastowe 
działanie władzy kościelnej; najpierw ordynariusza miejsca, potem (na jego prośbę lub wtedy, gdy wydarzenie 
dotyczy regionu lub kraju) Konferencji Biskupów, wreszcie zaś Stolicy Apostolskiej (czyli Kongregacji Nauki 
Wiary) – na prośbę ordynariusza miejsca lub kwalifikowanej grupy wiernych. Zobacz Kongregacja Nauki Wiary, 

„Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań” (25.02.1978), Notitiae 49 (2012): 
271–288; tekst polski, dostęp 26.02.2019, https:/opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/normyobja-
wien_14122011.html. Kryteria te – sprowadzając je do dwóch pytań: gdzie autentycznie objawia się Maryja i co 
Ona nam przekazuje? – omawia też Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 52.
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wanie się treściami świeckimi (Oława – zakaz noszenia spodni przez kobiety), politycz-
nymi czy społecznymi, prowadzą do konkluzji negatywnej. Objawienia nie powinny też 
być zbyt obszerne.

Od strony pozytywnej wymaga się, by treści i forma objawień były całkowicie zgodne 
z objawieniem i depozytem wiary. Objawienia nie powinny powtarzać prawd wiary zna-
nych już z objawienia publicznego, mogą jednak je objaśniać czy konkretyzować. Na 
przykład prawdy zawarte w objawieniu implicite, mogą zostać sprecyzowane explicite 
(dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP podany w Lourdes), co stanowi przykład nauki 
o rozwoju dogmatów (nie tylko nowe sformułowanie, ale i nowe rozumienie). Objawienia 
prywatne wskazują na historyczną aktualność danej prawdy i jej zbawczość (np. kult 
Serca Jezusa, Miłosierdzie Boże)54.

3.2. Ze względu na okoliczności objawień

Strona „zjawiskowa” objawień nie może być sensacyjna, spektakularna (jak np. w Gara-
bandal); przysłaniałaby bowiem ich treść55. Nie powinny trwać w nieskończoność; zbyt 
duża liczba zjawień może budzić nieufność, co do ich autentyczności (Medjugorie). 
Pewne znaczenie przypisuje się także miejscu objawień.

3.3. Osoba – adresat objawień

Wiarygodność objawień zakłada u osoby „widzącej” zdrowie psychiczne, rozsądek, wol-
ność od halucynacji i podatności na sugestie. Powinna też posiadać wysokie walory 
etyczno-moralne i religijne (choć Bóg może objawić się publicznemu grzesznikowi). 
Wizjoner winien się odznaczać prawdomównością i szczerością, pokorą i posłuszeń-
stwem władzy kościelnej, nie szukać rozgłosu, sławy i korzyści osobistych.

54 Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 44–45.
55 Niezwykłe wydarzenia we wsi San Sebastian de Garabandal (diecezja Santander w Hiszpanii) miały miejsce od 

18 czerwca 1961 do 18 czerwca 1965 r. Wizjonerki (4 dziewczynki, trzy po 13 lat, jedna 11-letnia) widziały anioła 
(przedstawił się jako Michał Archanioł), Maryję, wpadały w ekstazę, lewitowały (unosiły się nad ziemią, latały), 
czytały w myślach innych ludzi. W czasie „objawień” przy dzieciach i w miejscowym kościółku zbierały się 
tłumy, doszło do spektakularnych nawróceń, wielu uzdrowień. Kuria biskupia od początku badała „objawienia”. 
Już 26 sierpnia 1961 r. wydano komunikat stwierdzający, że jak dotąd brak racji za uznaniem nadprzyrodzonego 
charakteru zjawisk. Ostateczne, negatywne stanowisko wydał biskup Santander 17 marca 1967 r. Poza granicami 
diecezji szerzyła się jednak popularność „objawień” i na miejsce przybywały tysiące wiernych. Stanisław C. Na-
piórkowski, „Garabandal. Wprowadzenie w problematykę oceny objawień prywatnych”, w: Objawienia maryjne, 
red. Kazimierz Pek, 126–143. Ojciec Napiórkowski swą negatywną ocenę wiarygodności Garabandal oparł na 
pracy polskiego jezuity Józefa Warszawskiego, Garabandal. Objawienie Boże czy mamienie szatańskie? (Rzym: 
nakł. autora, 1970). Ten zaś w zachowaniu wizjonerek znalazł epizod kradzieży jabłek, któremu towarzyszył 
tajemniczy hałas, „szurgot”. Według zasad rozeznawania duchów św. Ignacego z Loyoli, jeśli choć jeden element 

„ciągu myślowego” jest zły, to znaczy, że jego autorem jest Zły. Warszawski, Garabandal. Objawienie Boże czy 
mamienie szatańskie?, 148.
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3.4. Świadkowie objawień

Trzeba stwierdzić, czy istnieją bezpośredni świadkowie czy obserwatorzy reakcji osób 
widzących i słuchający ich relacji. Istotna jest ich ocena wiarygodności „widzącego”/rela-
tora; ważne jest też zbadanie krytycyzmu, potencjalnej podatności na sugestie i halucy-
nacje, bezstronności i zaangażowania religijnego samych świadków.

Dopiero wtedy, gdy wszystkie te „kwalifikacje” są spełnione – co oznacza, że brak jest 
wskaźników negatywnych – a zrealizowane zostają naturalne wymagania wykluczające 
kryteria negatywne, można wydać pogląd o prawdopodobieństwie prawdziwości wizji/
objawień56.

3.5. Oznaki wiarygodności objawień

a) Cuda. Stanowią one silny argument (potwierdzenie) za autentycznością objawienia. 
Uzdrowienia cielesne i przemiana życia (nawrócenie) wskazują na przemianę, jakiej 
Bóg dokona w czasach eschatycznych. Uzdrowienia mogą mieć jednak podłoże okulty-
styczne; stąd konieczność ich całościowej weryfikacji (także teologicznej)57.

b) Sensus fidei. Charyzmatyczna wiara Ludu Bożego nie może popełnić błędów 
w zakresie przedmiotu wiary, choć jest prawdą, że ludzie są żądni sensacji. Stąd potrzeba 
dłuższego czasu, by dostrzec, czy występuje trwałe, intuicyjne uchwycenie działa-
nia Boga. Trwałe zainteresowanie ludu jakimś objawieniem wskazuje na jego boskie 
pochodzenie.

c) Owoce objawień. Zasada „po owocach ich poznacie” wskazuje, że tam, gdzie w miej-
scach objawień kwitnie życie religijne, promieniując na cały Kościół (wiara, pobożność, 
nawrócenia, sakramenty, przemiana obyczajów, czynna miłość), można zasadnie twier-
dzić, że czynieniami miejsce autentyczne objawienie Boże58.

d) Aprobata Kościoła. Zwraca uwagę ostrożność Magisterium w zakresie wydawania 
orzeczeń w kwestii tzw. objawień prywatnych. Pozytywna ocena, czyli decyzja Kościoła 
zwykle wyrażana jest w formie negatywnej (minimalnej). Biskup stwierdza, że konkretne 
objawienie nie jest sprzeczne z objawieniem publicznym59. Postęp naukowy sprawił, że 
wydanie oceny jest dziś o wiele trudniejsze niż dawniej. Trzeba bowiem wykluczyć 
wszystkie możliwe naturalne wyjaśnienia zjawisk. Gdyby jednak kontekst religijny 

56 Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 45.
57 W latach 80. i 90. XX w. przez całą Polskę przeszła fala – zapraszanych często przez duchowieństwo – uzdrowicieli 

z Zachodu. Jednocześnie nastąpił „wysyp” objawień i znaków, które przyciągały tłumy. Pomorski dziennikarz 
Edmund Szczesiak (Szczesiak, Oni uzdrawiają) opisuje dziesiątki „cudów”, jakie elektryzowały opinię publiczną 
w Polsce po II wojnie światowej.

58 Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 48–49.
59 Z punktu widzenia teologiczno-prawnego w kościelnym procesie weryfikacji jawień najważniejsza jest rola biskupa 

diecezjalnego, a w ostatniej instancji Kongregacji Nauki Wiary. To Magisterium Kościoła jest upoważnione przez 
samego Chrystusa do świadczenia w mocy Ducha o autentyczności fenomenów nadzwyczajnych. Wydane przez 
Kongregację Nauki Wiary w 1978 r. normy zachowują dawną formułę kard. Prospero Lambertiniego constat de 
supernaturalitate oraz constat de non supernaturalitate. Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 41–42.
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był ewidentnie „dominujący”, nie można – mimo deficytu „cudowności” – wykluczyć 
autentycznego objawienia zbawczej woli Boga. Ks. Rusecki jest zdania, że nawet gdyby 
Urząd Nauczycielski Kościoła nie zajął w konkretnej „sprawie” wyraźnego stanowiska, 
a wszystkie kryteria wiarygodności są zrealizowane, można bezpiecznie przyjąć te obja-
wienia za prawdziwe60. Trzeba dodać, że aprobata Kościoła w niektórych przypadkach 
przychodzi po długim czasie od jawień. Tak było np. w sprawie Gietrzwałdu, gdzie apro-
bata biskupa warmińskiego nastąpiła 100 lat po objawieniach61; w Licheniu dwóch róż-
nych „widzących” miało mariofanie, odnotowane w latach 1813–185062, zaś uroczystej 
koronacji dokonano dopiero w roku 196763. W 2008 r. Kościół uznał autentyczność obja-
wień (które trwały aż 54 lata) Matki Bożej z Saint-Étienne-le-Laus w Prowansji. Miały 
one miejsce prawie 300 lat wcześniej, zakończyły się bowiem w 1718 r.64

Kryteria teologiczne rozpoznania objawienia prywatnego to najpierw regula fidei, 
czyli przeświadczenie, że winno ono prowadzić do głębszego zrozumienia prawd obja-
wienia publicznego65. Drugim jest regula oboedientiae, czyli posłuszeństwa „widzą-
cego” – adresata objawień autorytetowi Kościoła66. Regula dignitatis zwraca uwagę na 
przygotowanie wizjonerów na przyjęcie łaski; czas, miejsce i regularność objawień; 
wygląd i zachowanie ukazującej się Postaci; uczucia wizjonerów w obecności Postaci 
i towarzyszące objawieniom nadzwyczajne zjawiska67. Czwarte kryterium stanowi 
regula a fructibus cognoscite illos (po owocach ich poznacie). Chodzi o postęp w wierze, 
nadziei i miłości samych wizjonerów, dostrzegany w życiu modlitwy, pokorze i służ-
bie bliźnim, następnie zaś pojawienie się i rozwój nowych form życia konsekrowanego 

60 Rusecki, „Kryteria «objawień prywatnych»”, 50.
61 Bp Józef Drzazga w dekrecie zatwierdzał „kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie jako nie sprzeciwiający 

się wierze i moralności chrześcijańskiej, oparty na faktach wiarygodnych, których charakteru nadprzyrodzonego 
i Bożego nie da się wykluczyć”. Zwraca uwagę ostrożność, z jaką biskup warmiński odnosi się do samych ob-
jawień. Małgorzata Pabis, Henryk Bejda, Maryja mówi do Polaków. Tajemnice objawień Matki Bożej w Polsce 
(Kraków: Rafael, 2012), 109.

62 Pabis, Bejda, Maryja mówi do Polaków, 59–67.
63 Wincenty Łaszewski, Świat maryjnych objawień. Duchowy przewodnik po objawieniach Matki Boskiej (Góra 

Kalwaria: Wydawnictwo Fons Omnis, 2003), 60.
64 Dorota Szczerba, Sekret Medjugorie. Objawienia, historia, świadectwa (Kraków: WAM, 2017), 12.
65 Dana rzecz (objawienie, przesłanie) pochodzi od Boga, gdy „odsyła” do objawienia publicznego i jest ukierunko-

wane na tajemnicę Boga w Jezusie Chrystusie, przez wyeksponowanie niektórych tajemnic wiary lub zwrócenie 
uwagi na pewne rodzaje kultu. Najmniejsze „odchylenie” od nauki Kościoła wyklucza nadprzyrodzony charak-
ter objawień. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie 
w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 40–45.

66 Posłuszeństwo wizjonera-odbiorcy objawień dotyczy spowiednika (kierownika duchowego), zwłaszcza zaś bi-
skupa miejsca oraz – w określonym przypadku – Stolicy Apostolskiej. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? 
Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 45–58.

67 Rafalska (Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie 
w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 59) zauważa, że w Tradycji katolickiej Bóg na odbiorców 
objawień wybiera zwykle osoby pobożne i cnotliwe. Regularność objawień świadczy o działaniu Boga, które 
jest uporządkowane i zmierza do konkretnego celu. Znaczenie ma wspaniałość i blask objawiających się osób, 
a w przypadku Maryi Jej szaty, a także stopy. Zachowanie objawiających się osób winno być poważne, proste, 
dostojne, a wypowiedzi zwięzłe i jasne. Nie powinny dotyczyć tematyki świeckiej, społecznej, politycznej, ani 
wchodzić w spory teologiczne.
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oraz ich kościelna aprobata. Owocem jest też cierpienie wizjonerów i jego przetrwa-
nie68. Bierze się pod uwagę także regula miraculi, czyli cuda i znaki, jako potwierdzenie 
autentyczności widzeń (objawień)69. Kryteria psychologiczne zmierzają do ustalenia wia-
rygodności świadków, czyli regula veritatis testum. Sprawdza się więc ich prawdomów-
ność, jak i logiczną spójność, prostotę i zwięzłość relacji70.

Salvatore Perrella, odnosząc się do mariofanii, formułuje sześć zasadniczych kryte-
riów hermeneutycznych, które w podejściu do nich – po to, by te zjawiska rozumieć – 
należy stosować. Pierwszym i najważniejszym z nich jest odpowiedź na pytanie, w jaki 
sposób dane jawienie odpowiada na problemy religijne (ale także społeczne i polityczne) 
konkretnego czasu. Drugim jest wyartykułowanie elementów „kontynuacji” i ciągłości 
(mariofania „powiela” schemat: obecność–wizja–przesłanie) oraz „mutacji”, czyli różnicy 
(widzący, miejsce i forma jawień, kontekst społeczny i eklezjalny)71. Trzecim kryterium 
jest dwojaka struktura komunikatywna objawienia; jest nią „forma prywatna” – jego 
odbiorca i krąg najbliższych mu osób oraz jednoczesne ukierunkowanie na ogół (Kościół 
lokalny lub powszechny) w formie przesłania (orędzia). Czwartym kryterium herme-
neutycznym jest związek/konfrontacja jawień ze sposobami, jakimi posługiwał się Bóg 
w objawieniu publicznym. Skoro „historia zbawienia” trwa, „wzorzec” objawienia Bożego 
jest normatywny w teraźniejszości i przyszłości. Następnie trzeba powiązać objawienie 
z eschatologicznym charakterem doświadczenia wiary (podwójnym znaczeniem znaków 
Chrystusa). Szóste kryterium zostało ustanowione przez strukturę inkarnacyjno-stau-
rologiczną objawienia Chrystusowego; można ustalić „zasadę”, że Bóg w objawieniach 
(mariofaniach) wybiera na „widzących” osoby ubogie i mało znaczące72.

4. Kwestia Medjugorie a adekwatność dotychczasowych kryteriów

Od roku 1981 świat katolicki poruszany jest przez wydarzenia, jakie miały swój początek 
we wsi Medjugorie k. Mostaru (Hercegowina). Poczynając od 24 czerwca Maryja miała 
się tam objawić sześciorgu dzieciom, przekazując im kolejne orędzia73. Sława tamtej-

68 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 68–78.

69 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 79–85. Autorka podaje też proces kościelnej weryfikacji cudu.

70 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 86–87.

71 Odnotowane przez stulecia mariofanie – choć oryginalne i w wielu aspektach niepowtarzalne – wykazują pewne 
podobieństwa i analogie. Maryja zachowuje się jak osoba żyjąca; mówi, uzdrawia, obiecuje, wzywa, chroni, prze-
powiada, prosi, przekazuje przedmioty, uspokaja, pociesza, ostrzega, powierza tajemnice i orędzia. Hierzenberger, 
Nedomansky, Księga objawień maryjnych od I do XX wieku, 37.

72 Perrella, „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”, 41.
73 Nastolatkowie – wizjonerzy noszą imiona: Vicka, Mirjana, Marija, Ivan, Ivanka, Jakov. Mieczysław Głowacki, 

Pięć kamieni z Medjugorie (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2002), 9–10; Saverio Gaeta, Medjugorie. 
Prawdziwa historia, tłum. Krzysztof Stopa (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2017), 31–46.
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szych jawień Maryi rychło objęła wiele wspólnot katolickich na całym świecie74. Obro-
dziła też licznymi publikacjami, relacjonującymi mniemane objawienia oraz orędzia 
pochodzące od „Pani” (po chorwacku „Gospy”)75. Z biegiem czasu rozrastał się ruch pąt-
niczy do Medjugorie, osiągając współcześnie od 2 do 3 mln pielgrzymów rocznie. Wizje 
i objawienia (łącznie kilka tysięcy) trwają – choć w innych już okolicznościach – do dziś. 
Co do treści, słowa „Gospy” skupiają się na wezwaniu do pokuty, postu i modlitwy. Inte-
gralną częścią przesłań Maryi jest od początku zachęta do uczestnictwa w sakramen-
tach (pokuta, Eucharystia). Już cztery dni po pierwszym objawieniu sześcioro widzących 
zawieziono do Mostaru na badania lekarskie; wszyscy okazali się psychicznie i fizycz-
nie zdrowi. Od początku władze komunistyczne Jugosławii usiłowały represjami zmar-
ginalizować widzących i uniemożliwić gromadzenie się wiernych76. Trzeba dodać, że 
widzący od początku współpracowali z miejscowymi duszpasterzami, którzy dokonali 
wstępnej weryfikacji wiarygodności wizjonerów i treści orędzi „Pani”77. Po pierwszych 
objawieniach do wsi zaczęły przybywać tysiące wiernych, pojawiają się nawrócenia, 
ustawiają się kolejki penitentów. 4 lipca tysiące ludzi, zebranych na placu kościelnym, 
są świadkami „znaku świetlnego”, zaś 2 sierpnia – gdy przybyszami wypełnione były 
także wszystkie ulice – dokonał się (na podobieństwo Fatimy) „cud słońca”. Tego dnia 
proboszcz z całej okolicy zwołał wszystkich księży, bo tysiące ludzi chciało się wyspo-
wiadać78. W miarę trwania objawień i ich międzynarodowej popularyzacji liczby pątni-
ków do Medjugorie błyskawicznie rosły. Od roku 1981 do 2016 Medjugorie odwiedziło 
ok. 40 mln pielgrzymów, w tym kilkuset biskupów. W jednym roku (2010) Eucharystię 
celebrowało tam 38 tys. księży, a w jednym miesiącu (czerwcu 2015) udzielono 195 tys. 
Komunii św.79 Wielka popularność trwających i społecznie nośnych jawień pilnie wyma-
gała stanowiska Kościoła.

Miejscowy biskup Pavao Žanić, który z początku odnosił się do mariofanii w Medju-
gorie z otwartością i życzliwością, 25 lipca udzielił miejscowej młodzieży sakramentu 
bierzmowania, dostrzegając wyraźny wzrost gorliwości parafian. W kolejnych tygodniach, 
gdy władze komunistyczne zaostrzyły prześladowania (blokada kościoła, zamknięcie 
wsi dla przybyszów, zatrzymania i przesłuchania duchownych i świeckich), odwiedzał 

74 Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych, 533. Bernd Harder (Bernd Harder, Medjugorie. Miejsce 
pielgrzymek milionów, tłum. Urszula Poprawska (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2007), 63–107) opisuje swe 
spotkania z widzącymi i ich losy na początku XXI w.

75 Connell, Spotkania z Maryją, 213–242; Heather Parsons, Dotyk matczynej miłości. Rozmowy z Vicką (Poznań: 
Wydawnictwo Agape, 2012); Szczerba, Sekret Medjugorie, 34.

76 Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych, 534. Już 17 sierpnia 1981 r. aresztowano franciszkanina, 
miejscowego proboszcza o. Jozo Zovko.

77 Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych, 536; Szczerba, Sekret Medjugorie, 34.; Gaeta, Medju-
gorie. Prawdziwa historia, 61. Jesienią 1982 r. o. Ljudevit Rupčić przeprowadził dokładne wywiady (i zestawił 
odpowiedzi wedle kategorii) z całą szóstką „widzących”. Gaeta, Medjugorie. Prawdziwa historia, 127–145.

78 Udało mu się zebrać ponad 150 kapłanów, którzy spowiadali popołudnie i całą noc. Szczerba, Sekret Medjugorie, 
43–49.

79 Szczerba, Sekret Medjugorie, 7.
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Medjugorie pięciokrotnie80. Niedługo później wypowiedział się o objawieniach nega-
tywnie, nakładając karę suspensy na dwóch franciszkanów zaangażowanych w opiekę 
nad widzącymi. Powołał komisję do zbadania objawień, która działała od 11 stycznia 
1982 do 2 maja 1986 r., po czym została rozwiązana81. W 1984 r. Konferencja Episkopatu 
Jugosławii i bp Žanić rozszerzyli komisję (do liczby 20 członków), która badała tak teo-
logiczny aspekt objawień, jak i cuda przypisywane Maryi82. Komisja w latach 1984–1986 
opublikowała osiem komunikatów. 30 października 1984 r. bp Žanić ogłosił „stanowi-
sko nieoficjalne” w sprawie Medjugorie. Objawienia określił „zbiorową halucynacją”, 
oskarżał też miejscowych franciszkanów o manipulację i szarlatanerię83. W marcu 1985 r. 
zakazał widzącym publicznych wystąpień, zabronił też trzem franciszkanom odprawia-
nia Mszy św. i głoszenia kazań84. Komisja diecezjalna, na której stanowisku oparł się bp 
Žanić, wydała też zalecenia duszpasterskie85. W kolejnych latach biskup Mostaru wystę-
pował przeciw rzekomym objawieniom, zabraniając ich rozgłaszania, ale nadaremno86. 
Konferencja Episkopatu Jugosławii w październiku 1986 r. utworzyła drugą komisję; jej 
wyniki zawiera tzw. deklaracja z Zadaru. W kwietniu 1991 r. biskupi wydali oświad-
czenie, w którym stwierdzili, że „nie jest możliwe stwierdzenie objawień o charakterze 
nadprzyrodzonym”, ale skoro do Medjugorie przybywa z całego świata wielka liczba 
wiernych, trzeba zapewnić im opiekę duszpasterską i formować cześć Matki Bożej zgod-
nie z nauczaniem Kościoła87. Wcześniej, bo już 9 stycznia 1987 r., bp Žanić i bp Kuharić 

80 Szczerba, Sekret Medjugorie, 55–57. 1 września ogłosił apel do prezydenta Republiki Federalnej Jugosławii, bro-
niąc katolików przed oskarżeniami o nacjonalizm i kontrrewolucję. Dwa dni później odwiedziło go w nocy dwóch 
agentów Służby Bezpieczeństwa, grożąc mu aresztowaniem. Od tego momentu bp Pavao Žanić na temat Medju-
gorie prawie dwa lata milczał.

81 Raport został przekazany Stolicy Apostolskiej 15 maja 1986 r. Nie był on publikowany. Rafalska, Medjugorie: 
prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psy-
chologicznych, 245.

82 Komisję stanowiło 12 osób, a przewodził jej bp pomocniczy Banja Luki Franjo Komarica. Powstała też podko-
misja naukowa, studiująca dokumentację, dotyczącą cudownych uzdrowień. Szczerba, Sekret Medjugorie, 61–62; 
Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 244–245.

83 Harder, Medjugorie. Miejsce pielgrzymek milionów, 154. Autor przytacza teksty wystąpień biskupa, broniąc fran-
ciszkanów i suponując uprzedzenia do nich z jego strony.

84 Szczerba, Sekret Medjugorie, 57. Autorka podaje, że tłem napięć między biskupem Mostaru a franciszkanami był 
dawny konflikt, związany z odbieraniem zakonnikom kościołów i parafii na rzecz księży diecezjalnych.

85 Komisja stwierdziła, że trzeba unikać bezkrytycznych i pochwalnych oświadczeń na temat „objawień”; nie orga-
nizować pielgrzymek do Medjugorie; nie wyróżniać świadków „objawień” ani nie pozwalać na ich występowanie 
w kościołach; powstrzymywać się od udzielania wyjaśnień prasie. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, 175.

86 Komisja biskupia (24.03.1984 r.) zażądała od odpowiedzialnych za parafię Medjugorie niewydawania żadnych 
oświadczeń na temat objawień. On sam we wrześniu 1984 r. polecił, by sprawom nie nadawać rozgłosu, by mogły 
być spokojnie wygaszane, zaś w liście do Sekretariatu Stanu (29.01.1985 r.) przypomniał stanowisko episkopatu 
Jugosławii, że nie należy publikować niczego „za”, ani „przeciw” Medjugorie. W tym samym roku zabraniał dusz-
pasterzom w Medjugorie sprzedaży pamiątek i publikacji o domniemanych objawieniach oraz żądał zaprzestania 
praktyk, rozwiniętych w oparciu na nich. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych 

„objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 247–248.
87 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-

riów teologiczno-psychologicznych, 250–252. Szczerba, Sekret Medjugorie, 62–64. Tym samym episkopat Jugo-
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wyjaśnili, na czym polega zakaz organizowania do Medjugorie pielgrzymek oficjalnych88. 
Podobną strategię później kontynuowano; kard. Franjo Kuharić w 1993 r. stwierdził, że 
biskupi traktują Medjugorie jako sanktuarium, czyli miejsce pątnicze. Nie mają żadnych 
przeciwwskazań, by wierni oddawali tam cześć Matce Bożej zgodnie z nauką Kościoła89. 
Kolejny (od 1991 r.) biskup Mostaru Ratko Perić, opierając się na dekrecie z Zadaru, 
podtrzymał negatywne stanowisko swego poprzednika90. 25 marca 1996 r. Kongregacja 
Nauki Wiary odpowiadając na pytanie, czy można organizować pielgrzymki do Medju-
gorie stwierdza, że instancją właściwą jest miejscowy biskup i Konferencja Episkopatu. 
Przypomniała też stanowisko biskupów byłej Jugosławii (10 marca 1991 r.), koncentru-
jące się na zapewnieniu „licznym wiernym” opieki duszpasterskiej i właściwej formacji 
w zakresie czci Najświętszej Maryi Panny. Kongregacja dodała, że nie wolno organizo-
wać oficjalnych (parafialnych czy diecezjalnych) pielgrzymek do Medjugorie, rozumia-
nego jako miejsce autentycznych objawień maryjnych91.

Po rozpadzie Jugosławii (wojna skończyła się 21 listopada 1995 r.) w 1997 r. biskup 
Mostaru Ratko Perić wydał – wraz z uzasadnieniem – dekret stwierdzający, że „objawie-
nia” w Medjugorie nie mają charakteru nadprzyrodzonego (constat de non supernatura-
litate)92. I tym razem Rzym miał zdystansować się wobec stanowiska biskupa miejsca93. 
W 1997 r. Kongregacja Nauki Wiary podtrzymała negatywne i ostrożne stanowisko, 
dotyczące nadprzyrodzonego charakteru objawień. Zalecano informować wiernych, że 
Medjugorie jest „miejscem modlitwy, a nie objawień”, zakazywano urządzania oficjal-
nych pielgrzymek, zaś treści przekazywane przez „Gospę” i postawę widzących uznano 
za pełne sprzeczności i niewiarygodne94. W marcu 2005 r. Benedykt XVI powołał Mię-
dzynarodową Komisję do spraw Medjugorie, podlegającą wprost Kongregacji Nauki 
Wiary. Ta opracowała raport (17 stycznia 2015 r.), nie został on jednak upubliczniony95. To 
mogłoby wskazywać, że co do autentyczności objawień występują istotne zastrzeżenia. 

sławii orzekł non constat de supernaturalitate (nie stwierdza się nadprzyrodzoności), ale nie wykluczył możliwo-
ści, że stwierdzenie nadprzyrodzonego charakteru jawień jest w przyszłości sprawą otwartą. Porównaj też Harder, 
Medjugorie. Miejsce pielgrzymek, 170.

88 Zabronione były takie pielgrzymki lub manifestacje, które motywowane były charakterem nadprzyrodzonym, 
przypisywanemu zdarzeniom w Medjugorie. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniema-
nych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 246.

89 Szczerba, Sekret Medjugorie, 65.
90 Użył formuły constat de non supernaturalitate – czyli wykluczył nadprzyrodzoność domniemanych objawień. Ra-

falska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów 
teologiczno-psychologicznych, 252–253. 

91 Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, 174–177; Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniema-
nych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 258.

92 Hierzenberger, Nedomansky, Księga objawień maryjnych, 544.
93 Szczerba, Sekret Medjugorie, 66–67. Kard. Tarcisio Bertone miał powiedzieć, że ordynariusz Mostaru wyraził tyl-

ko „osobistą opinię”. Biskup pisał o faktach, które kompromitują same objawienia, jak i „widzących”, stwierdzał 
też „gorszące nieposłuszeństwo” miejscowych franciszkanów. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, 178.

94 Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, 179.
95 Szczerba, Sekret Medjugorie, 67–68. Do Rzymu wzywano widzących, miejscowych duszpasterzy (franciszkanów), 

biskupa Mostaru Ratko Pericia.
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W roku 2017 papież Franciszek swym delegatem ds. Medjugorie mianował abpa Henryka 
Hosera. Według licznych świadectw, objawieniami i sanktuarium żywo interesował się 
Jan Paweł II. Nie wypowiadał się na ten temat oficjalnie, ani nie zajął stanowiska w kwe-
stii autentyczności objawień, albowiem te ciągle trwają96.

Praktycznie od pierwszych dni objawień poddawano widzących obserwacji nauko-
wej, wiele ekip medycznych prowadziło niezależne od siebie eksperymenty i badania, by 
zweryfikować nie tylko ich zdrowie psychiczne i fizyczne, ale także uporać się z podej-
rzeniami o halucynacje, hipnozę, czy jakąkolwiek manipulację z zewnątrz. Kilkanaście 
solidnych zespołów wykluczyło jakiekolwiek patologie, nie zdołało też wyjaśnić natury 
stanów ekstatycznych, które badano szczególnie wnikliwie97. Uznanie widzących za 
osoby psychicznie zdrowe, normalne, zrównoważone, wiarygodne i religijne mogłoby 
stanowić pozytywny asumpt w badaniach nad treścią samych objawień i przesłania (orę-
dzia) „od Maryi”, przez widzących komunikowanych. Znakomita większość publikowa-
nych relacji (dziennikarskich, teologicznych itd.) podkreśla ortodoksyjność przekazów 

„od Maryi”. Trwające do dziś orędzia (których rozgłaszanie miała nakazać sama Maryja), 
w swej formie bardzo proste (gdy zestawić je z kilku lat zdają się być wręcz banalne), 
koncentrują się na sprawach oczywistych: wezwaniu do nawrócenia, pokuty, modlitwy, 
postu, udziału w Eucharystii. Przychodząca „Pani” uzasadnia swoje interwencje tym, 
że jest kochającą matką, która chce wszystkich doprowadzić „Bogu do nieba”98. Pewne 
wątpliwości wzbudzają „ekumeniczne” wypowiedzi Maryi99.

Znacząca większość traktującej o Medjugorie literatury jest w odniesieniu do tzw. 
objawień afirmatywna100. Dlatego koncentruje się na uwydatnianiu wiarygodności widzą-
cych, poprawności teologicznej orędzi Bożej Matki, autentyczności znaków, uzdrowień, 
cudów i nawróceń101. Nie brak jednak – także w obiegu teologicznym w Polsce – stu-
diów, które autentyczność objawień w Medjugorie kwestionują. Tak jest w przypadku 

96 Wszyscy widzący założyli rodziny, mają dzieci. Troje z nich codziennie widzi „Panią” 20 min. przed wieczorną 
Mszą św. odprawianą w Medjugorie. Spotkanie–widzenie trwa kilka minut; widzący w czasie objawień są w sta-
nie ekstazy. Troje pozostałych raz w roku. Szczerba, Sekret Medjugorie, 8–9. Harder (Harder, Medjugorie. Miejsce 
pielgrzymek milionów, 175) sugeruje, że Jan Paweł II nie odwiedził Medjugorie tylko dlatego, że miejscowy 
biskup go nie zaprosił. Cytując też franciszkanów (o. Zovko, o. Barbarić) wskazuje, że nieuznawanie objawień 
przez biskupów Mostaru wynikało wprost z konfliktu diecezji z franciszkanami.

97 Szczerba, Sekret Medjugorie, 70–83; Harder, Medjugorie. Miejsce pielgrzymek milionów, 193–203; Gaeta, 
Medjugorie. Prawdziwa historia, 8.

98 Szczerba, Sekret Medjugorie, 147.
99 Maryja miała wielokrotnie podkreślać, że jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chry-

stus. Zastrzeżenia budzą słowa o równości wyznawców wszystkich religii przed Bogiem, czy o tym, że we wszyst-
kich religiach można się zbawić. Trzeba dodać, że do Medjugorie pielgrzymują wyznawcy różnych denominacji 
chrześcijańskich oraz religii pozachrześcijańskich. Szczerba, Sekret Medjugorie, 152.

100 Literaturę krytyczną (z lat 90.) podaje Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „ob-
jawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 14. Pindel (Proroctwa nie lekceważcie, 
171) – relacjonując stan rzeczy w roku 1997 – zauważa, że niemal wszyscy, którzy odwiedzili Medjugorie, są 
względem niego entuzjastyczni. Nieliczna grupa duchownych wyraziła osąd negatywny; teolodzy zachowują zaś 
powściągliwość.

101 O uzdrowieniach pisze Szczerba, Sekret Medjugorie, 248. Niektóre zarzuty pod adresem treści orędzi oraz owo-
ców objawień zbija Harder, Medjugorie. Miejsce pielgrzymek milionów, 184–192.
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Jana Wójtowicza, który – na wielu stronach swego opracowania – stara się wykazać, 
że występuje tu, podobnie jak w Garabandal, „anty-Fatima”102. Nie brakuje całkowicie 
odmiennych opinii, że trwające już czwartą dekadę objawienia są swoistą kontynuacją 

„tajemnicy fatimskiej”103.
Wójtowicz zwraca uwagę na „cień grzechu” jako kontekst pierwszego zjawienia, nie-

posłuszeństwo biskupowi miejsca, niemożność sprecyzowania, jaka jest treść przeka-
zanych przez „Panią” orędzi (bo każdy z widzących ma inne). Ważnym argumentem 
contra jest niezrozumiałe trwanie objawień latami; stawia to pod znakiem zapytania 

„ważność” publicznego objawienia Bożego. Analizując treści przekazane przez widzą-
cych, ks. Wójtowicz ze sceptycyzmem odnosi się do ustanowienia „święta Królowej 
Pokoju” 25 czerwca, którego miała zażądać „Pani”; do zapowiedzi tajemniczego „wiel-
kiego znaku”; do samookreślenia się Zjawy jako „wiatr”; do wyjawiania przez „Panią” 
widzącym grzechów innych ludzi. Jego wątpliwości budzi „poświęcanie” przez „Gospę” 
dewocjonaliów, porywanie w zaświaty widzących (także fizycznie), bezkrytyczna wiara 
w objawienia (i tożsamość Zjawy jako Maryi) miejscowych franciszkanów, dotykanie jej 
sukni przez zgromadzonych104. Sceptycyzm budzi dana przez „Panią” obietnica ciągłego 
zjawiania się, a także jego owoce: post, nawrócenia, ekumenizm, imponująca aktywność 

„misyjna” widzących i dzieł przy Medjugorie powstających105. Do podobnych wniosków 
dochodzi Dorota Rafalska, przeprowadzając drobiazgowe analizy dostępnych danych. 
Zwraca uwagę na niespójne wypowiedzi wizjonerki Mirjany (podała trzy różne wersje 
okoliczności pierwszego zjawienia); sprzeczne dane na temat czasu i miejsca pierwszych 
zjawień (wielość miejsc, „Gospa” objawia się wszędzie tam, gdzie znajdują się wizjone-
rzy); nieregularność i „dowolność” zjawień oraz brak precyzji w ich treści – wszystko to 
narusza tzw. regułę godności106. Wątpliwości budzi relacjonowany wygląd Matki Bożej 
(nigdy nie widać jej nóg), jej zachowanie (modli się odmawiając Ojcze nasz, Wierzę 
w Boga i Chwała Ojcu, śpiewa, całuje ludzi, kładzie im dłonie na głowie, poklepuje 
po ramieniu, pozwala się dotykać, błogosławi różne przedmioty na znak krzyża, bywa 

102 Jan Wójtowicz, Problem: Medziugorie (Przemyśl: Z.U.M.P. OFFSET, 1996).
103 Głowacki, Pięć kamieni z Medjugorie, 19.
104 Fakt ten miał miejsce na początku objawień. Dotknięcia – według relacji widzących – zostawiły na sukni „Gospy” 

plamy. Ona sama wyjaśniła: „To grzechy tych, którzy mnie dotykają”. W ten sposób w parafii Medjugorie „ruszy-
ła” lawina spowiedzi. Wójtowicz, Problem: Medziugorie, 22.

105 Wójtowicz, Problem: Medziugorie, 23. Do wybuchu wojny bałkańskiej (6 kwietnia 1992 r.) działalność widzą-
cych ograniczała się do Medjugorie. Potem miejscowi franciszkanie i wizjonerzy odbywają wiele podróży: Italia, 
Hiszpania, Portugalia, Australia, Kanada, USA, Anglia, Szwajcaria, Irlandia. „Gospa” objawia się tam, gdzie są 
widzący, np. Mariji w Fatimie, a Vicce w Lourdes. Podróże te rozsławiły miejsce objawień i wywołały wielką falę 
pielgrzymek do Medjugorie. Z kolei powracający stamtąd pątnicy zaczęli na całym świecie zakładać grupy modli-
tewne, w wielu krajach powstały Centra Królowej Pokoju, zaś od listopada 1993 r. w Medjugorie działa Centrum 
Informacyjne MIR. Szczerba, Sekret Medjugorie, 214. W Medjugorie powstało kilka wspólnot kontemplacyjnych 
(np. Wspólnota Błogosławieństw). Szczerba, Sekret Medjugorie, 285.

106 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kry-
teriów teologiczno-psychologicznych, 91–106. Badaczka stwierdza, że nie da się określić ani początku, ani tym 
bardziej końca objawień. Przekazywane treści są chaotyczne; nie da się określić jednej, ważnej idei, którą chciałby 
przekazać ludziom Bóg. Wszystko to uniemożliwia pozytywną weryfikację tych zjawisk.
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roześmiana lub płacze, czasem spełnia życzenia „widzących” lub robi im „niespodzian-
ki”)107. Kryteriów nie spełniają też przeżycia wizjonerów (strach, obawa, przerażenie, 
smutek, wielka radość, płacz, poczucie opuszczenia, stany depresyjne); nadzwyczajne 
zjawiska (wirujące Słońce, rzeka ognia, świetlista łuna, różne światła nad krzyżem góry 
Križevac, zmiana barwy łańcuszków i krzyżyków na złotą pod wpływem błogosławień-
stwa „Gospy”, porwanie w powietrze wizjonerów), ani zapowiedź „wielkiego znaku”, 
który miałby ostatecznie potwierdzić autentyczność zjawień108. W konkluzji badaczka 
stwierdza, że analiza okoliczności domniemanych objawień w zestawieniu z regułami 
godności, wiary, cudu i wiarygodności świadków pozwala orzec, że nie spełniają one 
kryteriów prawdziwości objawień prywatnych. Nie mogą więc pochodzić od Boga109.

Do podobnych wniosków lubelska teolog dochodzi w trakcie analizy formy i tre-
ści tzw. orędzi Matki Bożej z Medjugorie. Identyfikuje się ona jako „Błogosławiona 
Maryja Dziewica”, potem „Matka Jezusa” przychodząca z miłości do Boga i ludzi, „by 
wezwać ludzi do nawrócenia”. Maryja udziela (trzy rodzaje) błogosławieństwa, pole-
mizuje z biskupem Mostaru i go krytykuje110, zażyczyła sobie dwóch nowych świąt (25 
czerwca – Królowej Pokoju i Jej narodzenia – 5 sierpnia). W orędziach znajdujemy sporo 
niejasności teologicznych (zwrot „mój Syn Jezus”); twierdzenie, że ona (Maryja) nie 
dysponuje wszystkimi łaskami; że otrzymuje od Boga to, co uzyska swoją modlitwą lub 
modlitwami i postami wierzących; że do nieba wstąpiła przed swoją śmiercią; określenie 
siebie jako „Pośredniczki między Bogiem a ludźmi”; stwierdzenie, że te objawienia są 
ostatnimi maryjnymi na ziemi; powtarzane słowa, że ona sama wybrała (jako czynnik 
sprawczy) Medjugorie; że jego mieszkańcy są Ludem Wybranym. Kolejnym błędem jest 
polecenie, by członkowie grup modlitewnych wielbili „Gospę”111. Jej wizerunek, zawarty 
w orędziach, w wielu szczegółach nie jest zgodny z nauczaniem i wiarą Kościoła. Obja-
wiająca się jako „Maryja” sama wybiera miejsce i czas zjawień, wprowadza nowe święta 
i błogosławieństwa, rozstrzyga problemy teologiczne, burzy jedność Kościoła lokalnego 

107 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 106–113. „Gospa” objawiła się Ivance w towarzystwie zmarłej matki wizjo-
nerki, innym razem ukazywała dzieciom nieobecnych (uwięzionego o. Zovko, Mirjanę przebywającą w Sarajewie, 
Ivana będącego w seminarium w Visoco). Odmawiając Ojcze nasz Maryja zdaje się przypisywać sobie grzechy 
osobiste (naruszenie reguły wiary Kościoła), a jej „styl” zachowania (reguła godności) poddaje w wątpliwość 
Boski charakter tych zjawisk.

108 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 114–125.

109 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 125.

110 29 stycznia 1982 r. zostali suspendowani przez bpa Žanicia i wydaleni z zakonu franciszkanów dwaj wikariu-
sze z Mostaru: Ivan Prusina i Ivica Vego. Wcześniej byli ośmiokrotnie upominani przez Kurię Generalną Braci 
Mniejszych w Rzymie. Zdaniem „Gospy” byli „niewinni”. W wielu orędziach „Pani” zapowiada „nawrócenie” 
biskupa, ubolewa nad jego niewiarą, grozi sądem swoim i swego Syna Jezusa, ogłasza go grzesznikiem i burzycie-
lem porządku. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie 
w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 137–138 oraz 146.

111 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 139.
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uderzając w jego biskupa, nie jest w stanie wyjawić celu swych zjawień. Niejasności 
pojawiają się też w wypowiedziach o Bogu i trzech Osobach Boskich, pośrednictwie 
świętych112. Z katolicką ortodoksją nie mija się „nauczanie” „Gospy” o szatanie, jest jed-
nak – podobnie jak niektóre zdania o rzeczach ostatecznych – mało klarowne113. Nie-
precyzyjne jest określenie „nawrócenia”; polegać ma ono w zasadzie na uwierzeniu 
w objawienia „Gospy”, a później na akceptacji jej orędzia oraz głoszeniu tego orędzia 
innym (całemu światu)114. Nadto jest grupa wizjonerów, która – zwłaszcza w opinii zwo-
lenników Medjugorie – stanowi jakieś „paralelne Magisterium”, upoważnione nie przez 
Kościół (i kierującego nim Chrystusa), ale przez domniemaną Matkę Boską115. Pewne 
zamieszanie wywołały wypowiedzi „ekumeniczne”, sugerujące, że wszystkie religie 
są podobne i „równe przed Bogiem”116. To z kolei implikuje „rozdwojenie” w kwestii 
zbawienia. Przesłania potwierdzają, że istnieje Boży plan zbawienia wszystkich ludzi; 
z drugiej zaś strony pojawia się „plan zbawienia” „Gospy”. W tym drugim kluczową 
rolę pełnią odbiorcy jej orędzi, parafia w Medjugorie oraz przyjęcie proponowanej przez 

„Gospę” drogi nawrócenia i zbawienia117. To samo dotyczy świętości, łaski (Chrystus 
udziela łaski przez „objawienia”, a nie przez Kościół; największą łaskę w dziejach zba-
wienia otrzymują widzący), środków uświęcenia i duchowego wzrostu118. Wielce pro-
blematyczne są też tzw. tajemnice, czyli sekretne przepowiednie, zlecone przez „Panią” 

112 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 149.

113 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle 
kryteriów teologiczno-psychologicznych, 166. Wątki błędne dotyczą m.in. czyśćca (grzesznik pojednany przez 
spowiedź i Wiatyk „idzie” rzekomo wprost do nieba; za wiele dusz w czyśćcu „nikt się nie modli”) czy zmar-
twychwstania ludzi (Kościół uczy, że „wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach”). Wizja piekła widzącej 
Mirjany jest groteskowa; twierdziła ona, że dusze w piekle zaczynają się tam czuć komfortowo.

114 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kry-
teriów teologiczno-psychologicznych, 174–188. Badaczka dodaje, że „Gospa” często upominała sceptyków, „ka-
rząc” parafię w Medjugorie na czas jakiś „zawiesiła” objawienia. Wierzących jej nazywała „dziećmi światłości” 
i „solą ziemi i światłem świata”. Od innowierców nie wymagała nawrócenia (konwersji) na katolicyzm ani na 
chrześcijaństwo, ale – niezależnie od religii – utożsamiała „nawrócenie” z przyjęciem i realizacją swych orędzi. 
Takie ujęcie jest nie do pogodzenia z nauką katolicką.

115 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 184–186. 

116 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kry-
teriów teologiczno-psychologicznych, 186–188. Trzeba dodać, że znacznie więcej wypowiedzi „Gospy” jasno 
stwierdza jedyność i absolutność zbawczą Jezusa Chrystusa.

117 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 188–198. Trzeba zauważyć, że „Pani” z jednej strony podkreśla obiektywność 
zbawienia (w Kościele, przez sakramenty, modlitwę, słowo Boże), z drugiej zaś akcentuje – jako warunku zbawie-
nia – wręcz kardynalne znaczenie przyjęcia „objawień” i ich szerzenie.

118 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-
riów teologiczno-psychologicznych, 202–223. „Gospa” przez widzących wyznacza swoim czcicielom szczegóło-
we „itinerarium duszy”, odpowiednie modlitwy, ćwiczenia duchowne, praktyki i nabożeństwa. Wszystko to oczy-
wiście bez „konsultacji” z Kościołem – jego pasterzami. Za najważniejsze środki zbawcze „Gospa” uważa Pismo 
Święte, Eucharystię i różaniec, choć duże znaczenie przypisuje też postom. Dorota Rafalska zauważa, że – przy 
braku potwierdzenia objawień przez Magisterium Kościoła – posty i modlitwy nie mogą przynosić zbawiennych 
owoców.
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widzącym119. Bernd Harder (ale także wielu innych) postrzega „orędzia” jako zupełnie 
ortodoksyjne i nawiązujące do samego rdzenia Ewangelii120.

Teolog z Lublina wyodrębnia kilka rodzajów orędzi, przekazywanych przez „Panią”. 
Dominują formy krótkie od 2 do 12 zdań. Ze względu na adresatów wyróżnia się orę-
dzia skierowane do parafian Medjugoria, do wyznawców wszystkich religii, do poszcze-
gólnych osób i grup pątniczych, do działających w Medjugorie grup modlitewnych, 
komunikaty przeznaczone dla samych wizjonerów, wreszcie przesłania dla kapłanów za 
pośrednictwem Jeleny Vasilij. Do roku 2001 było ich przynajmniej kilkaset121. Co więcej, 

„Gospa” odpowiada na dziesiątki pytań (wszelkiego rodzaju, często banalnych) stawia-
nych przez wizjonerów, co sprawia, że jej „wypowiedzi” można liczyć w tysiącach. Nie 
da się tego pogodzić z regułą wiary (Maryja w Nowym Testamencie „mówi” tylko sześć 
razy), ani z wymaganiem zwięzłości i powagi, jakimi Boże objawienie się odznacza122. 
Problemy interpretacyjne rodzą się nie tylko z błędnych (lub jednostronnych) ujęć/zdań 
Zjawy–„Gospy”, które – ponieważ dotyczą zbawienia lub potępienia ludzi – nigdy nie 
są sprawą błahą. Kłopot ze zrozumieniem sensu przesłań powstaje także z racji na ich 
mnogość oraz banalność. Już to samo wystarczyłoby, by przy najlepszej woli wątpić 
w Boże autorstwo tych zjawień i komunikowanych orędzi. Dotychczas (tzn. w dziejach 
chrześcijaństwa) objawienia prywatne „kierowały” uwagę Kościoła na konkretny cel lub 
prawdę objawioną. Nadto zastrzeżenia budzi proces przekazywania orędzi. Składa się 
on z trzech etapów: 1. Wizjonerzy otrzymują od „Pani” przesłanie w języku chorwac-
kim. Jako „doświadczenie wewnętrzne” jest ono interioryzowane i „formowane” przez 
widzących. 2. Wizjonerzy ujawniają (w formie „własnej”, czyli niesformalizowanej, dość 
dowolnej) orędzie kapłanowi, który – w rozmowie z nimi – dokonuje „korekty” teolo-
gicznej i gramatycznej jego treści. 3. Przekład spisanego orędzia na inne języki. Taka 

„procedura” mocno osłabia autentyczność ostatecznego kształtu przekazów123. Prowadzi 
też do wniosku, że wiarygodność „objawień” jest więcej niż wątpliwa.

Bardzo ważnym kryterium w badaniu tzw. objawień prywatnych jest posłuszeń-
stwo „widzących” (regula oboedientiae) względem Kościoła. Istotną rolę w zdarzeniach 
w Medjugorie odgrywali miejscowi franciszkanie (o. Slavko Barbarić, o. Janko Kubalo, 

119 Koncentrują one uwagę katolików nie na Jezusie Chrystusie, ale na apokaliptycznych zagrożeniach. Widzący 
(spisawszy orędzia) mają zakaz przekazywania ich pasterzom Kościoła (także papieżowi). To zaś nie odpowiada 

„regule godności”. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugo-
rie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 223–227.

120 Harder, Medjugorie. Miejsce pielgrzymek, 109–150.
121 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-

riów teologiczno-psychologicznych, 227–230.
122 Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryte-

riów teologiczno-psychologicznych, 231–232. 
123 Obfitość przekazów, ich częstotliwość oraz „opracowywanie” z udziałem kapłana (franciszkanina) powoduje, że 

trudno upierać się przy ich oryginalności i autentyczności. Występuje tu bardziej „przygotowany” przez ludzi – 
bez autoryzacji ze strony Kościoła (biskupa miejsca) – tekst orędzia niż autentyczne słowa „Pani”. Rafalska, 
Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teolo-
giczno-psychologicznych, 232–236.
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o. Tomislav Vlasić, proboszcz o. Jozo Zovko i później inni). Uwierzywszy wizjonerom, 
podjęli trud „moderowania” ruchu, który spontanicznie rodził się przy Medjugorie124. 
O. Barbarić ułożył modlitwy do Maryi, dążył do uznania objawień przez Kościół, prze-
wodniczył wydarzeniom w parafii, pisał kronikę objawień. Dwukrotnie nie wykonał 
polecenia biskupa, przenoszącego go na inną placówkę; przynajmniej dwie z widzących 
dopuściły się kłamstwa125. Niemal wszyscy kolejni proboszczowie (franciszkanie) – zanie-
chawszy solidnego zbadania rzeczy – byli gorącymi adherentami tezy o prawdziwości 
objawień126. Zasada posłuszeństwa Kościołowi (w tym wypadku biskupowi miejsca) jest 
łamana permanentnie; najpierw przez franciszkańskich duszpasterzy Medjugorie, następ-
nie zaś przez tych wszystkich, którzy „objawienia” – na czele z widzącymi – propagują po 
całym świecie. Stworzyło to w Kościele powszechnym sytuację „cichej”, ale faktycznej, 
schizmy.

Jeśli jest faktem, że Kościół – mimo negatywnych deklaracji biskupów Mostaru – nie 
może (albowiem objawienia się nie zakończyły) wypowiedzieć się definitywnie o samych 
objawieniach, to pozostaje ważne kryterium, związane z owocami (duchowymi, moral-
nymi, zbawczymi) samych objawień lub miejsca, w którym wierni tłumnie się gromadzą 
na modlitwę, słuchanie słowa Bożego i uczestnictwo w sakramentach. Zasadne jest wtedy 
pytanie, czy zjawienia są owocne dla widzących (ich świętości), świadectwa ich życia, 
wreszcie dla szeroko rozumianego „otoczenia”: lokalnej wspólnoty, wszystkich pielgrzy-
mów i wierzących w te objawienia127. Dorota Rafalska uważa, że tzw. objawienia miały – 
zwłaszcza z racji na nieposłuszeństwo władzy kościelnej – negatywne następstwa dla 
postaw i wiary i miłości widzących. Ambiwalentne są także owoce jawień w przypadku 
wiernych (miejscowych i pielgrzymów)128. Tzw. gorączka medjugorska (bezkrytyczne 
szukanie i przyjmowanie „objawień”, pobożność medjugorska, głoszenie innym orędzi, 

124 Franciszkanie „doradzali” wizjonerom jak się zachowywać, korygowali błędy w ich wypowiedziach ustnych i orę-
dziach do świata, sugerowali zmiany treści przekazu. Sami zaś widzący część „objawień” ukrywali, część zaś 
zmieniali z własnej inicjatywy. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” 
z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 238–240.

125 Chodzi o Marię Pavlović i Vickę Ivanković. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniema-
nych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 240–241. Teolożka zauważa, 
że franciszkanie nie spełnili zadań, jakie przed kierownikiem duchowym w takich przypadkach stawia Kościół, 
lecz stali się inicjatorami – wbrew woli biskupa – ruchu propagującego „objawienia”.

126 Jozo Zovko „nawrócił się” na objawienia po ukazaniu mu się Maryi 3 lipca 1981 r. Kolejny (Zrinko Čuvalo) zde-
cydowanie „objawienia” odrzucił; kolejni: Leonard Oreć, Tomislav Pervan, Ivan Landeka, Ivan Sesar bez docho-
dzenia uznali je za prawdziwe. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” 
z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 242–243.

127 Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 55.
128 Chodzi o koncentrację na „objawieniach”, zasłaniających objawienie publiczne i nauczanie Kościoła (Kościół jest 

tradentem objawienia Bożego) oraz specyficzne, nakazane przez „Gospę” praktyki modlitewne (ascetyczne). Ra-
falska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów 
teologiczno-psychologicznych, 271.
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gotowość świadczenia o swoim nawróceniu „przez” Medjugorie) – z braku akceptacji 
przez Magisterium Kościoła – każe wątpić w dobroć jej owoców129.

Znany włoski egzorcysta, o. Gabriele Amorth, który sam ponad 30 razy był w Medju-
gorie, stwierdził, że Jan Paweł II tylko dlatego nie nawiedził tego miejsca, by „nie obrazić” 
przeciwnego objawieniom biskupa Mostaru. I dodaje: „tam, gdzie obfitują nawrócenia, 
uzdrowienia fizyczne, uwolnienia od demonów i spowiedź sakramentalna, tam nie 
może działać szatan, tylko sam Bóg”130. Wydaje się, że Urząd Nauczycielski Kościoła na 
pytanie o autentyczność i wiarygodność objawień, nie może odpowiedzieć afirmatyw-
nie. Dlatego właśnie – w imię Chrystusowej zasady – „po owocach ich poznacie” oraz 
nie mniej ważnego „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie”, Kongregacja Nauki 
Wiary nie tylko milcząco akceptuje stan faktyczny, ale – wprawdzie dość ostrożnie – 
wypowiada „pochwałę owoców” Medjugorie131. Nie jest ono bowiem „miejscem obja-
wień”, ale modlitwy. W 2017 r. w formie luźnego wywiadu o Medjugorie wypowiedział 
się papież Franciszek, wracając z obchodów 100-lecia objawień fatimskich. Skomentował 
(bardzo pozytywnie) bogactwo i wszechstronność tzw. raportu kard. Ruiniego. Komisję 
tę powołał jeszcze Benedykt XVI. Papież Franciszek stwierdził, że raport odróżnia tzw. 
pierwsze objawienia od współczesnych, traktując je jako dwie osobne sprawy132. I dopo-
wiada: „I trzecia sprawa, prawdziwa istota raportu komisji Ruiniego: fakt duchowy, fakt 
duszpasterski, ludzie, którzy tam jeżdżą i nawracają się, spotykają Boga, zmieniają życie 
(…). To się nie dzieje za sprawą czarodziejskiej różdżki i ten duchowo-duszpasterski fakt 
jest niezaprzeczalny”. Papież dodaje, że właśnie tej sprawie – przy odróżnieniu „obja-
wień” od wymiaru duszpasterskiego – poświęcona jest misja abp Henryka Hosera133.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to jednak swoisty (skądinąd konieczny) „unik” 
kościelnej władzy. Trudno bowiem oddzielić (rozróżnić) famę, jaką wzbudziły tzw. 
objawienia, od rzeczywistego „przeżycia” tajemnic wiary, które jest udziałem nawie-

129 O gorączce pisze (pozytywnie) Wayne Weible, Medjugorie. Misja, tłum. Z. Oczkowska (Kraków, 1998), 64. Ra-
falska (Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świe-
tle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 271–304) podaje wiele przykładów dobrego owocowania „ruchu” 
w Medjugorie (m.in. różne wspólnoty modlitewno-apostolskie, rekolekcje tematyczne w Medjugorie i innych 
miejscach, organizacje charytatywne), ale ostatecznie – dla braku komunii z miejscowym biskupem – musi uznać 
je za wątpliwe.

130 Szczerba, Sekret Medjugorie, 300.
131 Laurentin (Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, 58–59) przytacza wypowiedź kard. 

J. Ratzingera: „Jednym z naszych decydujących kryteriów jest niemieszanie sądów na temat nadprzyrodzonej 
prawdy tych wydarzeń z ich duchowymi owocami. (…) Trudno byłoby «naukowo» bronić prawdy historycznej 
pewnych tradycji, na podstawie których średniowiecze chrześcijańskie zbudowało swe najbardziej czczone sank-
tuaria. Co nie przeszkadza, że pielgrzymki do tych miejsc były owocne, miały dobroczynny wpływ i doniosłe 
znaczenie w życiu ludu chrześcijańskiego. Prawdziwym problemem (…) jest ocena żywotności i prawowierności 
życia religijnego, rozwijającego się wokół tych miejsc”.

132 Papież powiedział: „Co do rzekomych obecnych objawień, raport ma pewne wątpliwości. Ja osobiście będę bar-
dziej «złośliwy»: wolę Matkę Bożą jako matkę, naszą matkę, a nie Matkę Bożą jako szefową biura telegraficznego, 
które codziennie o określonej godzinie wysyła wiadomość (…). To nie jest Matka Jezusa. I te rzekome objawienia 
nie mają większej wartości”. „Medjugorie 2017 (posłowie redakcji wydania polskiego)”, w: Saverio Gaeta, Me-
djugorie. Prawdziwa historia, tłum. Krzysztof Stopa (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2017), 228.

133 „Medjugorie 2017 (posłowie redakcji wydania polskiego)”, 228–229.
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dzających to miejsce oraz niekwestionowanych owoców duchowych. Dla milionów 
pielgrzymów udających się do Medjugorie „magnesem” nie jest parafialny kościół 
i „jakakolwiek” statua Matki Bożej, ani sakramenty sprawowane w tym miejscu, ale 
pragnienie doświadczenia – dzięki widzącym – obecności i mocy przychodzącej Maryi. 
Innymi słowy prawie nikt nie wybierze się na pielgrzymkę do Medjugorie, jeśli nie wie-
rzy w realność tamtejszych mariofanii, wiarygodność wizjonerów, autentyczność Bożej 
interwencji134. Z drugiej strony wnikliwe „wczytanie się” w intencje Magisterium Ecc-
lesiae, które w ten sposób się wypowiada, musi prowadzić do kilku, dla życia wiary 
istotnych, wniosków: 1. Kościół – póki domniemane objawienia trwają – jednoznacz-
nego stanowiska zająć nie może. 2. Biskupi miejsca, dla ważnych racji, wydali w kwestii 
tzw. objawień orzeczenia negatywne. 3. Medjugorie winno być „miejscem modlitwy”. 
Jeśli więc ktoś – w kontekście orędzi czy pobytu w Medjugorie – doznał nawrócenia/
przemiany, winien kroczyć drogą rozwoju duchowego w swoim, lokalnym Kościele 
na podstawie uznanych środków w teologii życia wewnętrznego135. 4. Stolica Apostolska 
poważnie traktuje sensus fidei wiernych, którzy masowo „pielgrzymują” do tego „świę-
tego miejsca”.

Uprawnione może też być przypuszczenie, że Stolica Apostolska – zdając sobie 
sprawę z wątpliwych podstaw tzw. objawień oraz z wielkiego zasięgu, bo obejmującego 
miliony katolików ruchu wokół Medjugorie – nie chce przez jednoznaczną deklarację 
doprowadzić do jakiegoś rodzaju schizmy. Stąd milczenie na temat objawień, a zachęta 
do postrzegania Medjugorie jako „miejsca modlitwy”.

Zakończenie

Kościół katolicki przez wieki – za sprawą niektórych swych dzieci – bywał obdarowy-
wany nadzwyczajnymi łaskami, które współcześnie zwie się „objawieniami prywat-
nymi”. Świadom, że Bóg ostatecznie i definitywnie „wypowiedział się” w Osobie i dziele 
Jezusa Chrystusa, Kościół do nowych proroctw, widzeń, znaków i cudów podchodził 
z wielką ostrożnością. Aby stwierdzić lub wykluczyć ich boskie pochodzenie, wypraco-
wano specyficzny modus operandi, oznaczający badanie wiarygodności odbiorcy obja-
wień, wszystkich okoliczności zdarzeń, samej treści objawienia, ewentualnych znaków 
(cudów) oraz owoców potwierdzających nadprzyrodzony charakter fenomenu. Kryte-
ria te Kościołowi nie dawały całkowitej pewności, ale pozwalały przynajmniej unik-
nąć pomyłki: wzięcia za działanie boskie rzeczy zgoła banalnej (pomyłka, mistyfikacja, 
choroba psychiczna, interwencja demoniczna). W relatywnie małej liczbie tzw. objawień 
prywatnych Kościół (w osobie biskupa miejsca lub Stolicy Świętej) – czasem po wielu 

134 O. Slavko Barbarić, jeden z prominentnych propagatorów „objawień” jasno stwierdzał, że ludzie przybywają 
do Medjugorie tylko dlatego, że Maryja jest tu obecna. Rafalska, Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja 
domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, 255–256.

135 Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, 188.
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latach – potwierdził ich autentyczność (czyli nadprzyrodzone pochodzenie) i zezwolił 
na określony kult oraz szerzenie konkretnego orędzia. „Mechanizm” weryfikacji wyma-
gał uwzględnienia (i współdziałania) trzech kościelnych „podmiotów”: „widzącego”, 
czyli odbiorcy objawienia, Magisterium i „ludu wiernego”. W niektórych przypadkach 
postawa tego ostatniego okazała się rozstrzygająca, z biegiem czasu przyczyniając się do 
ustanowienia nowego sanktuarium.

Kazus Medjugorie, gdzie domniemane objawienia maryjne trwają nieprzerwanie 
od czerwca 1981 r. pokazuje cały splot okoliczności, które uniemożliwiają pasterzom 
Kościoła (przede wszystkim Stolicy Apostolskiej) zajęcie, zgodnego z wolą Bożą, sta-
nowiska w kwestii ich autentyczności. Gwałtowne rozprzestrzenienie się wieści o nich, 
zaangażowanie w ich rozpowszechnianie miejscowych duszpasterzy (franciszkanów), 
nieposłuszeństwo „widzących” i wszystkich „entuzjastów” autentyczności objawień 
wobec biskupów Mostaru, negatywna ocena nadprzyrodzoności jawień przez tychże 
biskupów, miliony „pielgrzymów” nawiedzających miejsce objawień i widzących – 
wszystko to postawiło Magisterium Kościoła w sytuacji bez precedensu. Okazuje się, 
że jest ono z kilku powodów „zablokowane”. Nie może autorytatywnie – póki domnie-
mane objawienia trwają – wypowiedzieć się o ich nadprzyrodzonym charakterze. Nie 
jest w stanie wyegzekwować posłuszeństwa wiernych względem negatywnych orzeczeń 
biskupów miejsca, które ci powzięli po wszechstronnych badaniach komisyjnych. Nie 
zdołało powstrzymać milionów wiernych od „pielgrzymowania” do miejsc domniema-
nych objawień maryjnych. Kościół uczy, że Boże interwencje (a takimi są autentyczne, 
pozytywnie zweryfikowane objawienia prywatne), zmierzają do duchowego dobra 
i wzrostu Kościoła. W przypadku Medjugorie setki tysięcy „pątników” poświadczają 
duchową i moralną przemianę, jakiej tam doznali. Dlatego od 1991 r. czynniki kościelne 
(Konferencja Episkopatu Jugosławii, Kongregacja Nauki Wiary) określają Medjugorie 
jako „miejsce modlitwy” i ewangelizacji, a nie „miejsce objawień”. W świetle dotychcza-
sowej praktyki weryfikacji i „ratyfikacji” objawień prywatnych, taki zabieg nie rozwią-
zuje problemu. Respektując (dość szeroko rozumiany) sensus fidei Ludu Bożego takie 
ujęcie zapobiega eskalacji konfliktu wokół Medjugorie, a jednocześnie wyraża ufność 
w kierującą Kościołem Bożą Opatrzność.
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Streszczenie

Obchodzone niedawno stulecie objawień fatimskich oraz wątpliwości związane z Medjugo-
rie dowodzą, że kwestia tzw. objawień prywatnych jest w Kościele katolickim ciągle aktu-
alna. W opracowaniu zasygnalizowano trudności terminologiczne, jakie teologia napotyka 
w zdefiniowaniu tych zjawisk (jawienia, widzenia, natchnienia, doświadczenia mistyczne). 
Odniesiono się też – per analogiam – do objawienia biblijnego i form jego zaistnienia. Obfi-
tość nowych objawień prywatnych każe zapytać o ich oddziaływanie na życie Kościoła: jego 
modlitwę, sferę wiary i postawy moralne wiernych. Komunikacja elektroniczna (Internet) 
błyskawicznie upowszechnia nadzwyczajne zdarzenia (znaki, widzenia), faktycznie unie-
możliwiając Magisterium Kościoła skuteczne wykonywanie jego zadania, tj. rozpoznania 
i weryfikacji ich wiarygodności. W rozpoznaniu prawdziwości Bożych znaków teolodzy 
zwracają uwagę na ważną funkcję pobożności ludowej oraz sensus fidelium. Część trzecia 
referuje stosowane w Kościele kryteria rozpoznawania tzw. objawień prywatnych: zbada-
nie okoliczności, adresata objawień, jego świadków, wreszcie zaś oznak jego wiarygodności. 
Kazus Medjugorie, gdzie domniemane mariofanie trwają od roku 1981, pokazuje, że proces 
rozeznawania autentyczności Bożych znaków bywa bardzo trudny. Z jednej strony – co do 
wiarygodności objawień – są negatywne orzeczenia biskupów miejsca, z drugiej milionowe 
rzesze pielgrzymujących do Medjugorie. Decyzja Stolicy Apostolskiej, określająca Medjugo-
rie jako „miejsce modlitwy”, a nie objawień, jest wyrazem „cierpliwości”, z jaką do takich 
fenomenów podchodzi Kościół.

Słowa kluczowe: objawienia prywatne, weryfikacja, Kościół

Abstract

DIFFICULTIES OF THE ECCLESIASTICAL RECEPTION  
OF THE SO-CALLED PRIVATE APPARITIONS

The centenary of the Fatima apparitions that has been recently celebrated and the doubts about 
Medjugorje prove that the issue of private revelations is still present in the Catholic Church. 
The study indicates the terminological difficulties in defining these phenomena (discovery, 
vision, inspiration, mystical experience). It also refers – per analogiam – to a biblical rev-
elation and forms of its existence. The abundance of new private revelations tells us about 
their influence on the Church life: its prayer, the sphere of faith and the moral attitudes of the 
faithful. Electronic communication (the Internet) instantly spreads extraordinary events (signs, 
visions), and consequently prevents the Magisterium of the Church from recognizing and ver-
ifying their credibility. To recognize the truth of God’s signs, theologians pay attention to the 
important function of popular piety and sensus fidelium. The third part of the article refers to 
the criteria used in the Church to recognize the so-called private revelations: examining the 
circumstances and the addressee of the apparitions, the witnesses, and finally the signs of its 
credibility. The case of Medjugorje, where alleged maryfans have lasted from 1981, shows 
that the process of discerning the authenticity of God’s signs can be very difficult. On the one 
hand – as to the credibility of the apparitions – there are negative statements of the place bish-
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ops, on the other – millions of pilgrims who make a pilgrimage to Medjugorje. The decision of 
the Holy See, which defines Medjugorje as a “place of prayer” and not revelation, is an token 
of “patience” that the Church approaches such phenomena.

Keywords: private revelations, verification, Church
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POSTAWY „BYĆ” I „MIEĆ” A POSTRZEGANIE 
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY PRZEZ NARZECZONYCH

Wstęp

Od wielu lat prowadzone są w Polsce badania psychologiczne nad małżeństwem i syste-
mami rodzinnymi3 oraz nad religijnością polskich małżeństw i rodzin4. Bada się i pomaga 
małżonkom, uczy małżeńskiego dialogu5, wspiera w rozwiązywaniu rodzinnych kryzy-
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sów i konfliktów6, przygotowuje do roli ojca i matki7. Podejmuje się także badania nad 
okresem narzeczeństwa – czasem poznawania i odkrywania siebie nawzajem oraz pogłę-
biania swojej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny8. Czas narzeczeństwa powinien 
również wspomóc kształtowanie postawy wzajemnej, ofiarnej miłości, a także wypraco-
wać model zdrowej religijności, która później towarzyszyć będzie małżeństwu i rodzinie. 
Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed narzeczonymi jest nabycie niezależ-
ności ekonomicznej, bo małżeństwo zapewnia materialne podstawy do kształtowania 
samodzielnego bytu zakładanej rodziny9. Decyzje życiowe młodych ludzi w naturalny 
sposób znajdują się pod wpływem wartości związanych z posiadaniem. Jak wykazują 
badania, oczekiwania młodzieży odnoszą się także do sukcesów zawodowych przy-
szłych partnerów oraz ich statusu materialnego10. Konsumpcjonizm nadmiernie akcen-
tujący w związku kochających się osób znaczenie wartości materialnych, które „trzeba 
osiągnąć za wszelką cenę” oraz mierzący wartość człowieka stanem posiadania, staje się 
jednak przyczyną poważnego zranienia miłości małżeńskiej11.

Z drugiej strony młodzi ludzie wchodząc w dorosłość, nie porzucają swoich młodzień-
czych ideałów, a raczej uczą się bardziej dialektycznego spojrzenia na rzeczywistość. 
Stąd niezwykłego znaczenia nabiera postawa wobec świata, oscylująca na kontinuum od 

„być” do „mieć”. Postawa ta determinuje decyzje edukacyjne i zawodowe, które bywają 
zorientowane na posiadanie dóbr albo na realizację własnych pasji. Dotyczy to też takich 
decyzji życiowo doniosłych jak wybór małżonka. Ta postawa wobec świata pozostaje 
pod silnym wpływem posiadanego systemu wartości. Kwestia „mieć” czy „być” budzi 
szczególne zainteresowanie w okresie gwałtownych przemian społeczno-kulturowych 
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11 Weronika Polak-Jakuszko, „Małżeństwo chrześcijańskie a miłość”, Łódzkie Studia Teologiczne 26, 1 (2017): 44.
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i zauważanej obecnie dominacji „cywilizacji konsumpcji”12. Współczesny konsumpcjo-
nizm leży u podłoża takich opinii młodzieży jak: „Mieć, a potem być…”, „Znaczysz 
coś tylko wtedy, gdy twoje ubrania są modne i markowe…”, „Wnętrze człowieka nie 
odgrywa roli – można je «ulepszyć» dobrymi ciuchami czy szybszym samochodem…”, 

„Jak nie posiadasz, nie istniejesz…”, „Za pieniądze można osiągnąć wszystko…”13. Dla-
tego św. Jan Paweł II ostrzegał, że chociaż „pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym 
złym”, to jednak „błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, 
aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w życiu naj-
więcej przyjemności” (CA 36). 

Przeakcentowanie postawy „mieć” staje się jednym ze znaczących składników współ-
czesnej kultury opartej jedynie na wartościach materialnych. Wyznawanie zasady, aby 
za wszelką cenę „więcej mieć”, praktycznie neguje postawę „bardziej być” oraz prowadzi 
do odrzucenia wartości transcendentnych i ostatecznie do sekularyzacji. Według Bene-
dykta XVI sekularyzacja najpierw „nakłania do tego, by abstrahować od Boga i jego 
planu”, a następnie „pozbawia człowieka jego godności, promując społeczeństwo regulo-
wane wyłącznie przez egoistyczne interesy”14. Zagadnienia te są szczególnie ważne dla 
narzeczonych, gdyż znaczne rozbieżności postaw w zakresie wartości podstawowych 
niewątpliwie rzutować będą niekorzystnie na trwałość i jakość ich przyszłego małżeń-
stwa oraz zakładanej rodziny.

Z dotychczasowych badań wynika, że w społeczeństwie polskim (także u nupturien-
tów) można dostrzec stopniowy zanik świadomości istotnych treści dotyczących religij-
nej koncepcji małżeństwa i rodziny15. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, 
czy na sposób postrzegania chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny przez narzeczonych 
wpływa poziom ich postaw „być” i „mieć”. A jeśli tak, to w jaki sposób koncepcja mał-
żeństwa i rodziny osób nastawionych bardziej na posiadanie i konsumpcję różni się od 
koncepcji osób nastawionych bardziej na bycie i przekraczanie siebie? W tym celu prze-
prowadzono badania empiryczne wśród narzeczonych z grup o różnym zaangażowaniu 
religijnym. 

12 Erich Fromm, Mieć czy być, tłum. Mirosław Chałubiński (Warszawa: Wydawnictwo „Colloquia Communia”, 
1989).

13 Waldemar Pierożek, „«Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii» a duszpasterstwo młodzieży”. Seminare. Po-
szukiwania naukowe 20 (2004): 182.

14 Benedykt XVI, „Wschód i Zachód, tradycja i nowoczesność spotykają się w muzyce (20.05.2010)”. L’Osservato-
re Romano 7 (31) (2010): 42–43.

15 Urszula Dudziak, „Przygotowanie do małżeństwa a jego nierozerwalność – ocena postaw i wskazania pastoralne”, 
Sympozjum 1 (19) (2010): 117; Janusz Mariański, „Małżeństwo i rodzina w świadomości Polaków – analiza so-
cjologiczna”, Zeszyty Naukowe KUL 4 (2015): 85, 92–93.
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1. Koncepcje filozoficzne i psychologiczne odwołujące się do problematyki 
„być” i „mieć”

Filozofowie zajmujący się egzystencjalną sytuacją człowieka odwoływali się między 
innymi do postaw „być” i „mieć”. Problematyką tą zajmowali się przede wszystkim per-
sonaliści głoszący prymat „być” nad „mieć” (np. Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier 
czy Karol Wojtyła16). Jak podaje Karol Tarnowski, autorem rozróżnienia „być” i „mieć” 
jest Gabriel Marcel17. Postawy „być” i „mieć” są według Marcela najbardziej podstawo-
wym ustosunkowaniem się wobec całego życia. Człowiek o postawie „być” doświadcza, 
że świat jest darem i wezwaniem do wyjścia poza siebie, do przekraczania siebie, do wyj-
ścia ku Komuś transcendentnemu względem siebie i świata. Otwarty jest na drugiego 
i szanuje go tylko z tego powodu, że jest18. Szczerze interesuje się konkretnym człowie-
kiem, a nie tylko własnym o nim wyobrażeniem. Człowiek o postawie „mieć” jest nade 
wszystko zapatrzony w samego siebie, co wyraża się przez „gwałtowne pragnienie posia-
dania świata, niepozostawienia niczego poza własnym zasięgiem”19. Rzeczy materialne 
są dla niego celem samym w sobie: zdobywa je, żeby przez fakt posiadania potwierdzić 
własną wartość. Taka forma pożądania rzeczy materialnych degraduje jednak takiego 
człowieka osobowościowo. Ponadto, jest to postawa posiadania nie tylko rzeczy mate-
rialnych, ale też samego siebie, innych ludzi, przyrody, a nawet wszechświata. Trakto-
wanie całego życia (a nawet uczuć innych ludzi) jako posiadanego mienia ma zapewnić 
poczucie bezpieczeństwa. W przestrzeni społecznej zamiast wspólnoty personalnej „ja–
ty” buduje się relacje „ja–on”20, bo jeśli powstaje jakieś zainteresowanie drugim, to tylko 
z potrzeby wykorzystania go do własnych celów. Marcel kategorycznie opowiada się za 
postawą „być”, która byłaby najwłaściwszym drogowskazem – tak w życiu osobistym, 
jak i społecznym21.

Problematyka postaw „być” i „mieć” pojawia się także w koncepcjach psycholo-
gicznych. Według Ericha Fromma, twórcy najbardziej znanej koncepcji postaw „być” 
i „mieć”, „modus bycia” i „modus posiadania”, to „dwa podstawowe sposoby istnienia, 
dwa różne rodzaje orientacji wobec samego siebie i wobec świata, dwa różne rodzaje 
struktury charakterologicznej, z których dominacja jednej określa całość tego, co czło-
wiek myśli, czuje i jak działa”22. Postawa „mieć” to taki stosunek do świata, w którym 
chce się wszystkich i wszystko uczynić swoją własnością, to inkorporacja przejawiająca 

16 Ten ostatni zwracał uwagę na zagadnienia dotyczące postaw „być” i „mieć” także jako papież (np. CA 19; CL 37; 
PDV 8; SRS 28–29).

17 Karol Tarnowski, „Być czy mieć”, W Drodze 4 (1986): 40.
18 Gabriel Marcel, Homo Viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. Piotr Lubicz (Warszawa: PAX, 1984), 22.
19 Gabriel Marcel, Być i mieć, tłum. Piotr Lubicz (Warszawa: PAX, 1986), 201.
20 Marcel, Być i mieć, 117–118.
21 Joanna Zawadzka, „Postawy być czy mieć – rozwój czy upadek współczesnego człowieka”, Fides et Ratio 2 (22) 

(2015): 143, dostęp 20.10.2018, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2015-2.pdf.
22 Fromm, Mieć czy być, 36.
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się w konsumpcyjnym podejściu do dóbr materialnych, relacji społecznych oraz świata23. 
Natomiast postawa „być” to negacja posiadania, czyli sposób życia, w którym nic się nie 
ma i nie chce się mieć, lecz jest się aktywnym, twórczym w rozwoju zdolności. Rezygnuje 
się z egoizmu i egocentryzmu, a rozwija sferę duchową24. Jak wskazuje Mirosław Cha-
łubiński, dla Fromma synonimem terminu postawa „być” są takie terminy jak „miłość” 
czy „religia humanistyczna”25.

Analizując badania psychologiczne dotyczące „być” i „mieć”, można wyróżnić dwa 
metodologiczne podejścia do tej problematyki. Pierwsze to rozróżnienie „być” i „mieć” 
w sposób pośredni i okazjonalny, przy podejmowaniu innej tematyki badań. I tak, Piotr 
Oleś wyróżnił orientację wartościującą typu „mieć–być”, która pozwala wykazać ist-
nienie różnic osobowościowych między osobami zorientowanymi na „być” i ukierun-
kowanymi na „mieć”26. Natomiast Jerzy Karyłowski wyróżnił motywację endogenną 
i egzogenną zachowań altruistycznych (jako różny stopień koncentracji na „ja”)27, pod-
czas gdy Zenon Uchnast wyróżnił wymiar osobowości podmiotowość–przedmioto-
wość28, a Romuald Jaworski wyróżnił religijność personalną i apersonalną29. Bronisław 
Grulkowski zauważa jednak, że w opinii wielu autorów „być” i „mieć”, to najbardziej 
podstawowe sposoby ustosunkowania się do rzeczywistości30, albo nawet dwie odmienne 
i przeciwstawne hierarchie wartości31.

Badania dotyczące bezpośrednio postaw „być” i „mieć” pojawiły się w Polsce 
w związku z opracowaniem przez Bronisława Grulkowskiego oryginalnej Skali Postaw 
Być i Mieć (SPBiM). Autor przyjął, że postawy „być” i „mieć” stanowią dwa krańce 
jednego kontinuum. Ostateczna wersja skali SPBiM obejmuje 25 twierdzeń, do któ-
rych osoby badane odnoszą się na 7-stopniowej skali, wyrażając swoją zgodę lub nega-
cję. Miarą postawy „być” jest sumaryczna liczba punktów z uwzględnieniem kierunku 
twierdzeń. Wysoki poziom postawy typu „być” oznacza niską orientację na „mieć” i vice 
versa – niski poziom orientacji na „być” daje priorytet postawie typu „mieć”; pomiędzy 
wartościami skrajnymi znajduje się kontinuum postaw o różnym nasileniu orientacji na 
„być” i „mieć”. Autor skali SPBiM podał tymczasowe normy stenowe ustalone na grupie 

23 Tę postawę trzeba jednak wyraźnie odróżnić od „mieć” instrumentalnego, czyli niezbędnego do przeżycia i zaspo-
kojenia potrzeb. Środki finansowe czy materialne mogą bowiem stać się koniecznym instrumentem do realizacji 
szerszego planu życiowego, który wynika z postawy „być” (zob. Andrzej Zbonikowski, „Czynniki osobowościo-
we warunkujące podejmowanie aktywności zarobkowej przez studentów”, Zarządzanie Innowacyjne w Gospo-
darce i Biznesie 2 (21) (2015): 25).

24 Fromm, Mieć czy być, 33, 61.
25 Mirosław Chałubiński, „Ericha Fromma «Mieć czy być». Próba komentarza”, Colloquia Communia 1–2 (30–31) 

(1987): 237. 
26 Piotr Oleś, Wartościowanie a osobowość: Psychologiczne badania empiryczne (Lublin: RW KUL, 1989).
27 Jerzy Karyłowski, „Socjalizacyjne determinanty endo/egzocentryzmu moralnego”, Studia Psychologiczne 2 (1982): 

73–88.
28 Zenon Uchnast, Humanistyczna orientacja w psychologii osobowości (Lublin: RW KUL, 1983).
29 Romuald Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej (Lublin: RW KUL, 1989).
30 Bronisław Grulkowski, Skala Postaw Być i Mieć. Podręcznik (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007), 13.
31 Oleś, Wartościowanie a osobowość, 154–156.
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262 osób w wieku 20–45 lat, w świetle których średnia skali 5,5 stena lokuje się na pozio-
mie M=106,5 dla całej populacji32. Postawę „być” i postawę „mieć” korelowano z takimi 
zmiennymi psychologicznymi jak: potrzeby psychofizyczne, obraz siebie, noetyczność33, 
wartościowanie34, religijność i praktyki religijne35, poczucie sensu życia36, czasowość37, 
obraz świata przekazywany w mediach i grach komputerowych38, altruizm39, zdolności 
emocjonalne i kompetencje społeczne40, a także cechy osobowości według modelu Wiel-
kiej Piątki41.

2. Problematyka badawcza i charakterystyka badanej grupy

Celem prezentowanych analiz jest ukazanie związku postaw „być” i „mieć” ze sposo-
bem postrzegania przez narzeczonych małżeństwa i rodziny. W tym kontekście rodzą 
się następujące pytania: Czy rodzaj postaw „być” i „mieć” narzeczonych jest związany 
z obrazem Boga i religijnością? Czy rodzaj postaw „być” i „mieć” narzeczonych jest 
związany z poglądami na temat małżeństwa i rodziny? Czy rodzaj postaw „być” i „mieć” 
narzeczonych jest związany z akceptacją nauczania Kościoła na temat małżeństwa?

Odpowiedzią na powyższe pytania są następujące hipotezy:
1. Narzeczeni o postawach „być” mają bardziej pozytywny obraz Boga i dojrzalszą 

religijność od osób o postawach „mieć”.

32 Grulkowski, Skala Postaw Być i Mieć, 51.
33 Bronisław Grulkowski, Elementy motywacyjne postaw „być” i „mieć” (Lublin: RW KUL, 1996).
34 Bronisław Grulkowski, „Metoda pomiaru i psychologiczna charakterystyka postaw «być» i «mieć». Roczniki 

Filozoficzne 43 (1995): 171–222.
35 Mirosław Bartos, „Wpływ religijności na postawy typu «Mieć» i «Być». Badania empiryczne”. Lignum vitae 

3 (2002): 45–62; Bronisław Grulkowski, Joanna Skwierawska-Stoltmann, „Religijność a «być» albo «mieć» w po-
stawach małżonków”, w: Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. Borys Jacek Soiński (Łódź: Archidiece-
zjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007), 185–201.

36 Bronisław Grulkowski, Postawy „być” i „mieć” a poczucie sensu życia (Gdańsk: Wydawnictwo Szymon Kujaw-
ski, 1998).

37 Bronisław Grulkowski, „Przeżywanie czasowości w postawach «być» i «mieć»”, Studia Gdańskie 12 (1999): 
229–256.

38 Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska, Zabawa w zabijanie (Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka, 
2000).

39 Jerzy Szymołon, „Postawy prospołeczne a religijność”, Roczniki Psychologiczne 5 (2002): 189.
40 Aleksandra Rogaska, Zdolności emocjonalne, kompetencje społeczne a postawa „mieć”, „być” u młodzieży (War-

szawa: Promotor, 2009).
41 Kluczową dla orientacji „być” cechą osobowości z modelu Wielkiej Piątki jest ugodowość. Osoby takie są pozy-

tywnie nastawione do innych, ufają im i wykazują skłonności do altruizmu. Są sympatyczne, wrażliwe na sprawy 
innych i przedkładają zachowania kooperacyjne nad rywalizację. W sytuacjach konfliktowych powściągają agre-
sywność, są ustępliwe i nie manipulują. Są ponadto bardziej ekstrawertywne, otwarte i stabilne emocjonalnie od 
osób zorientowanych na „mieć”. Osoby przejawiające postawę „mieć” cechują się agresywnością i skłonnością do 
manipulacji, które ułatwiałyby inkorporowanie dóbr rzeczywistości. Są niestabilne emocjonalnie (neurotyczne) 
i radzą sobie z lękiem i brakiem ufności przez powiększanie poczucia kontroli (Andrzej Zbonikowski, „Osobo-
wościowe uwarunkowania postawy mieć vs być młodych dorosłych u progu kariery zawodowej”. Zarządzanie 
Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2 (19) (2014): 177).
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2. Osoby o postawach „być” bardziej doceniają znaczenie miłości do współmałżonka.
3. Osoby o postawach „być” bardziej akceptują naukę Kościoła na temat małżeństwa 

i rodziny.
W celu weryfikacji hipotez posłużono się Skalą Postaw Być i Mieć (SPBiM) Bronisława 

Grulkowskiego42, testem do charakterystyki postaw religijnych Romualda Jaworskiego43 
oraz specjalnie skonstruowaną ankietą składającą się z 33 pytań zamkniętych dotyczą-
cych religijności, rozumienia małżeństwa, miłości i życia rodzinnego oraz akceptacji 
nauczania Kościoła w tej materii. Prezentowane badania objęły 77 osób z województwa 
kujawsko-pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz, Żnin), a przeprowadzono je w 2009 roku 
wśród narzeczonych przygotowujących się do zawarcia małżeństwa oraz osób żyjących 
w konkubinatach (N=28). Badani narzeczeni pochodzili z trzech grup przygotowujących 
się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w różnej formie: „wieczory dla zakocha-
nych” (N=20), „weekendowy kurs przedmałżeński” (N=15), zwany rekolekcjami dla 
narzeczonych oraz „przedmałżeński kurs parafialny” (N=14). Po wyjaśnieniu celu badań, 
respondentom rozdano kwestionariusze, na których wypełnienie mieli miesiąc. Łącznie 
rozdano 100 egzemplarzy, z których poprawnie wypełniono 77. W całej grupie było 37 
mężczyzn i 40 kobiet. Średnia wieku wszystkich badanych wyniosła 25,1 lat. Najmłod-
szy respondent miał lat 19, a najstarszy 34 lata. Wykształcenie wyższe posiadało 51,9% 
respondentów, a średnie 48,1%. Prawie połowa z nich (46,7%) była mieszkańcami dużych 
miast, 36,4% małych miasteczek, a 16,9% mieszkańcami wsi. 

3. Postawy „być” i „mieć” (SPBiM) badanych narzeczonych

W całej grupie średnia w wynikach surowych skali SPBiM wyniosła M=109,6 (SD=16,0), 
czyli powyżej średniej populacji według norm tymczasowych (M=106,5). Osobami naj-
silniej przejawiającymi postawy „być” są osoby biorące udział w kursie weekendowym 
(M=111,1). Niższe średnie uzyskali uczestnicy kursu parafialnego (M=107,1) i wieczorów 
dla zakochanych (M=106,9). Grupą o najniższej średniej są osoby żyjące w konkubina-
cie (M=103,8). Tak niska średnia lokuje się już poniżej średniej populacji, co świadczy 
o tym, że wyniki wskazujące na postawę „mieć” uzyskało o wiele więcej osób żyjących 
w konkubinacie niż z innych grup.

W kolejnym etapie analiz ze wszystkich grup respondentów wydzielono grupy skrajne 
liczące po 35 osób (pominięto 7 wyników środkowych), które przejawiają postawy bar-
dziej na „być” i bardziej na „mieć”. Grupa „mieć” uzyskała średnią M=95,8 (SD=10,2), 
która jest niższa od średniej populacji (M=106,5). Grupa „być” natomiast uzyskała śred-
nią M=123,20 (SD=9,2), która jest znacznie wyższa od średniej populacji. Różnice te są 
istotne statystycznie na poziomie p<0,001. Dalsze analizy oparte będą na porównywaniu 
odpowiedzi osób z tak wydzielonych podgrup skrajnych „być” i „mieć”.

42 Grulkowski, Skala Postaw Być i Mieć, 51.
43 Jaworski, Psychologiczne korelaty, 190.
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Wykres 1. Orientacja życiowa „być” lub „mieć” osób z wyróżnionych podgrup (N=77)

4. Religijność i obraz Boga narzeczonych z grup „być” i „mieć”

Religijność narzeczonych z grup „być” i „mieć” porównano na podstawie ich autodekla-
racji wiary, autodeklaracji praktyk religijnych oraz testu do charakterystyki postaw reli-
gijnych Romualda Jaworskiego, który pozwala nakreślić komponenty obrazu Boga.

Ponad trzy czwarte badanych narzeczonych (77,9%) uważa się za osobę wierzącą, co 
dziesiąty za raczej wierzącą, a co dwunasty za obojętną. Pojedyncze osoby zadekla-
rowały się jako niewierzące (3,9%). W grupie „być” jest istotnie więcej (p<0,05) osób 
wierzących (85,7%) niż w grupie „mieć” (72,4%), a także mniej osób obojętnych czy 
niewierzących.

Autodeklaracja praktyk religijnych osób z grup „być” i „mieć” wskazuje, że więk-
szość (57,1%) osób z grupy „być” praktykuje systematycznie, podczas gdy z grupy „mieć” 
uważa podobnie tylko co trzecia osoba. Osób praktykujących niesystematycznie w obu 
grupach jest prawie tyle samo (ok. 30%), a rzadko praktykuje co czwarty (25,7%) w gru-
pie „mieć”, gdy w grupie „być” tylko co siódmy (14,3%). Co dziewiąty (11,4%) w grupie 

„mieć” wcale nie praktykuje, podczas gdy takich osób w ogóle nie ma w grupie „być”. 
Różnica między grupami jest istotna statycznie (p<0,05). Postawa „być” wiąże się zatem 
z większą intensywnością praktyk religijnych.
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(M=103,8). Tak niska średnia lokuje się już poniżej średniej populacji, co świadczy o tym, że 

wyniki wskazujące na postawę „mieć” uzyskało o wiele więcej osób żyjących w 

konkubinacie niż z innych grup. 

W kolejnym etapie analiz ze wszystkich grup respondentów wydzielono grupy skrajne 

liczące po 35 osób (pominięto 7 wyników środkowych), które przejawiają postawy bardziej 

na „być” i bardziej na „mieć”. Grupa „mieć” uzyskała średnią M=95,8 (SD=10,2), która jest 

niższa od średniej populacji (M=106,5). Grupa „być” natomiast uzyskała średnią M=123,20 

(SD=9,2), która jest znacznie wyższa od średniej populacji. Różnice te są istotne statystycznie 

na poziomie p<0,001. Dalsze analizy oparte będą na porównywaniu odpowiedzi osób z tak 

wydzielonych podgrup skrajnych „być” i „mieć”. 

 

Wykres 1. Orientacja życiowa „być” lub „mieć” osób z wyróżnionych podgrup (N=77) 
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4. Religijność i obraz Boga narzeczonych z grup „być” i „mieć” 

 

Religijność narzeczonych z grup „być” i „mieć” porównano na podstawie ich autodeklaracji 

wiary, autodeklaracji praktyk religijnych oraz Testu do charakterystyki postaw religijnych 

Romualda Jaworskiego, który pozwala nakreślić komponenty obrazu Boga. 

Ponad trzy czwarte badanych narzeczonych (77,9%) uważa się za osobę wierzącą, co 

dziesiąty za raczej wierzącą, a co dwunasty za obojętną. Pojedyncze osoby zadeklarowały się 

jako niewierzące (3,9%). W grupie „być” jest istotnie więcej (p<0,05) osób wierzących 

(85,7%) niż w grupie „mieć” (72,4%), a także mniej osób obojętnych czy niewierzących. 

Autodeklaracja praktyk religijnych osób z grup „być” i „mieć” wskazuje, że większość 

(57,1%) osób z grupy „być” praktykuje systematycznie, podczas gdy z grupy „mieć” uważa 
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Wykres 2. Obraz Boga u osób z grup skrajnych „być” i „mieć”

Gwiazdkami oznaczono różnice istotne na poziomie: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001

Analiza wyników ukazanych na wykresie 2 wskazuje, że osoby z grupy „być” postrze-
gają Boga jako aktywnego i zaangażowanego w ich życie. Ich Bóg jest wyrozumiały, 
radosny bliski i atrakcyjny. Wydaje się im być bardziej osobowy, mają z Nim głębszą 
relację. Nie boją się Go, a żyją z Nim w bliskości, wolności i zawierzeniu. Natomiast 
dla osób o postawie „mieć”, Bóg jest mniej atrakcyjny, bardziej bierny, surowy, daleki 
i smutny niż dla drugiej grupy. Ich relacja z Bogiem jest płytsza i bardziej zewnętrzna. 
Braki w tej relacji, brak zaufania oraz obojętność każą im pokładać ufność raczej we 
własnych siłach, co może utrwalać w nich postawę „mieć”. Ich postawa ujawnia formę 
religijności niedojrzałej. 

Powyższa analiza potwierdza słuszność hipotezy 1, że badani o postawach „być” mają 
bardziej pozytywny obraz Boga i dojrzalszą religijność.

5. Małżeństwo i miłość małżeńska według narzeczonych z grup „być” 
i „mieć”

Określając swoje oczekiwania wobec małżeństwa, zdecydowana większość badanych 
z obu grup widziała małżeństwo jako miejsce wspólnego pokonywania trudności życio-
wych (90,9%) oraz realizacji powołania rodzicielskiego (80,5%). Dla większości osób 
z grupy „mieć” podstawowym sensem i znaczeniem małżeństwa jest wzajemna pomoc 
oraz dopełnienie się mężczyzny i kobiety, a z grupy „być” tylko dla co trzeciej osoby 
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podobnie tylko co trzecia osoba. Osób praktykujących niesystematycznie w obu grupach jest 

prawie tyle samo (ok. 30%), a rzadko praktykuje co czwarty (25,7%) w grupie „mieć”, gdy w 

grupie „być” tylko co siódmy (14,3%). Co dziewiąty (11,4%) w grupie „mieć” wcale nie 

praktykuje, podczas gdy takich osób w ogóle nie ma w grupie „być”. Różnica miedzy 

grupami jest istotna statycznie (p<0,05). Postawa „być” wiąże się zatem z większą 

intensywnością praktyk religijnych. 

 

Wykres 2. Obraz Boga u osób z grup skrajnych „być” i „mieć” 
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Gwiazdkami oznaczono różnice istotne na poziomie: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001 

 

Analiza wyników ukazanych na wykresie nr 2 wskazuje, że osoby z grupy „być” 

postrzegają Boga jako aktywnego i zaangażowanego w ich życie. Ich Bóg jest wyrozumiały, 

radosny bliski i atrakcyjny. Wydaje się im być bardziej osobowy, mają z Nim głębszą relację. 

Nie boją się Go, a żyją z Nim w bliskości, wolności i zawierzeniu. Natomiast dla osób o 

postawie „mieć”, Bóg jest mniej atrakcyjny, bardziej bierny, surowy, daleki i smutny niż dla 

drugiej grupy. Ich relacja z Bogiem jest płytsza i bardziej zewnętrzna. Braki w tej relacji, brak 

zaufania oraz obojętność każą im pokładać ufność raczej we własnych siłach, co może 

utrwalać w nich postawę „mieć”. Ich postawa ujawnia formę religijności niedojrzałej.  

Powyższa analiza potwierdza słuszność hipotezy nr 1, że badani o postawach „być” mają 

bardziej pozytywny obraz Boga i dojrzalszą religijność. 

 

5. Małżeństwo i miłość małżeńska według narzeczonych z grup „być” i „mieć” 
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(różnica istotna na poziomie p<0,01). Ponadto osoby z grupy „mieć” chętniej wskazują 
na małżeństwo jako instytucję, która wyzwoli je z ich samotności (34,3%) lub zapewni 
bogate przeżycia (22,9%). Natomiast dla grupy „być” tym, co częściej stanowi istotę 
i znaczenie małżeństwa, jest bezpieczeństwo, wzajemne zrozumienie i miłość członków 
rodziny (71,4%). Ponadto bardzo istotna różnica statystyczna (p<0,001) dotyczy dekla-
racji, że małżeństwo pozwoli im na pełne zjednoczenie z Bogiem. Taki pogląd deklaruje 
ponad połowa osób z grupy „być”, a tylko co piąta z grupy „mieć”. 

Tabela 1. Cechy idealnego męża i idealnej żony według osób z grup skrajnych „być” i „mieć”

Idealny mąż
p.u. Jakimi cechami powinien się odznaczać idealny 

współmałżonek?

Idealna żona
p.u.Grupa 

„mieć” 
Grupa 
„być”

Grupa 
„mieć” 

Grupa 
„być”

80,00% 91,43% – wierny 88,57% 85,71% –
88,57% 80,00% – gospodarny, pracowity 82,86% 54,29% 0,01
54,29% 62,86% – cierpliwy 74,29% 91,43% –
48,57% 37,14% – wesoły, towarzyski 45,71% 37,14% –
45,71% 48,57% – zdecydowany w sprawie nierozerwalności małżeństwa 42,86% 54,29% –
34,29% 28,57% – bez nałogów 28,57% 17,14% –
34,29% 60,00% 0,05 inteligentny 34,29% 57,14% –
28,57% 54,29% 0,05 religijny 20,00% 48,57% 0,01
20,00% 2,86% 0,05 mający uznanie u ludzi 2,86% 0% –
17,14% 8,56% – elegancki, przystojny 22,86% 17,14% –
14,29% 22,86% – atrakcyjny seksualnie 28,57% 25,71% –
5,71% 2,86% – inne przymioty (jakie?) 2,86% 0% –

Podobieństwa i różnice osób z porównywanych grup dotyczą nie tylko rozumienia 
małżeństwa, ale także preferowanych cech idealnego małżonka (tab. 1). Dla większo-
ści narzeczonych idealny mąż powinien być gospodarny i pracowity (84,4%), wierny 
(84,4%) oraz cierpliwy (58,4%). Natomiast zdaniem większości grupy „być” (60%) ide-
alny mąż częściej powinien być osobą inteligentną, gdy w grupie „mieć” cecha ta nie ma 
tak wielkiego znaczenia (34,3%). Druga istotna rozbieżność dotyczy religijności męża, 
co częściej (54,3%) ma znaczenie dla osób z grupy „być”, niż dla grupy „mieć” (28,6%). 
W grupie „mieć” ważną cechą idealnego męża jest uznanie u ludzi (20%), gdy w gru-
pie „być” ten element nie odgrywa żadnej roli (2,9%). Wymieniając cechy idealnej żony, 
badani zgodnie wskazują jako najważniejszą cechę jej wierność (87,0%), a także cierpli-
wość (83,1%). Różnice istotne statystyczne dotyczą gospodarności i pracowitości żony, 
co cenią najczęściej osoby z grupy „mieć” (82,9%), a rzadziej z grupy „być” (54,3%). 
Ponadto religijność stanowi cechę idealnej żony prawie dla połowy (48,6%) grupy „być”, 
a tylko dla co piątej osoby z grupy „mieć”.

Innym parametrem opisującym małżeństwo jest rozumienie pojęcia miłość. Więk-
szość narzeczonych słowa „miłować i „kochać” identyfikuje z szacunkiem i cenieniem 
partnera (57,1%) oraz z dochowywaniem mu wierności (58,4%). Prawie połowa przez 
te słowa rozumie również obdarzanie partnera zaufaniem i szczerością (45,5%), a także 
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posiadanie wspólnego języka (41,6%). Jednakże istotna różnica między grupami (p<0,01) 
dotyczy identyfikacji miłości z określeniami: dawać, służyć, rezygnować z siebie. Te 
stwierdzenia utożsamia z miłością ponad połowa grupy „być” (54,3%), a tylko co piąty 
z grupy „mieć”.

Reasumując, można stwierdzić, że osoby z postawą „mieć” w porównaniu do postawy 
„być”:

 − nie oczekują, aby małżeństwo miało pomóc pełniej żyć z Bogiem, a wskazują, że ma 
wyzwolić je z samotności i zapewnić bogate przeżycia,

 − według nich znaczenie małżeństwa raczej nie polega na wzajemnej pomocy i dopeł-
nianiu się mężczyzny i kobiety,

 − cechą idealnego męża jest częściej posiadanie uznania u ludzi (niż jego inteligencja), 
a cechą idealnej żony pracowitość i gospodarność (a nie jej religijność i wiara),

 − wśród przyczyn trwałości szczęścia małżeńskiego wysuwają na pierwszy plan kwestie 
materialne (a nie miłość czy zaufanie),

 − miłość nie łączy się dla nich z dawaniem, służbą czy rezygnacją z siebie.
Powyższe różnice świadczą o słuszności hipotezy 2, czyli osoby o postawach „być” 

bardziej doceniają znaczenie miłości do współmałżonka.

6. Postawy narzeczonych wobec nauczania Kościoła na temat małżeństwa 
i rodziny

Stosunek osób badanych do zawierania ślubu kościelnego jest zróżnicowany. Dla prawie 
połowy (45,7%) grupy „mieć” taki ślub to tylko kwestia wolnej decyzji, co nie pociąga 
za sobą większych konsekwencji. Taką koncepcję podziela jedynie co siódmy (14,3%) 
narzeczony z grupy „być” (różnica na poziomie p<0,01). Kolejna istotna statystycznie 
różnica (p<0,05), dotyczy rozumienia ślubu kościelnego jako sakramentu, na co wska-
zuje 34,3% osób o postawie „być”, a tylko 11,4% z grupy „mieć”. Inna różnica, ale już nie 
tak istotna, ujawniła się w traktowaniu ślubu kościelnego jako właściwego początku mał-
żeństwa (ponad połowa grupy „być”, a tylko 40% grupy „mieć”), czy częstszego trakto-
wania go jako wyznania wiary i przynależności do Kościoła (40% do 31,4%). Natomiast 
dla grupy „mieć” częściej ślub kościelny jest tylko zwyczajem (14,3% do 5,7%).

Inne jeszcze pytanie dotyczyło rozumienia sakramentalności małżeństwa. Osoby 
z obu grup najczęściej odpowiadały, że poprzez sakrament małżeństwa małżonkowie 
tworzą część Kościoła (48,6%). Wśród badanych pojawiają się jednak istotne różnice 
(p<0,05) przy określaniu sakramentu małżeństwa jako zaproszenia Boga do obecno-
ści w życiu małżeńskim i rodzinnym. Do takiej odpowiedzi przychyla się trzy czwarte 
(74,3%) grupy „być”, a tylko połowa grupy „mieć” (48,6%). Ponadto, przeszło dwie trze-
cie (68,6%) grupy „być” stwierdziło, że Chrystus w sakramencie małżeństwa udziela 
małżonkom specjalnej łaski, gdy podobnie myśli jedynie 40% grupy „mieć”. Znamien-
nym jest również fakt, że kilka osób z grupy „mieć” wskazało, że w ogóle nie rozumie 
pojęcia sakramentalności małżeństwa, albo że nic to dla nich nie znaczy.
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Różnice istotne statystycznie (p<0,05) są zauważalne w ocenie nierozerwalności mał-
żeństwa zawartego wobec Boga. Małżeństwo takie jest bezspornie nierozerwalne dla 
większości (68,6%) osób z grupy „być”, a tylko dla 40% osób z grupy „mieć”. Ci ostatni 
częściej od osób z grupy „być” wypowiadają się, że małżeństwo zawierane przed Bogiem 
może być rozerwalne w drodze wyjątku (37,1% do 25,7%), albo że może być rozerwalne 
bez trudności (17,1% do 2,9%).

Badani narzeczeni ustosunkowywali się także do możliwości rozwodu ze swoim przy-
szłym małżonkiem. Większość badanych z obu grup nie brała w ogóle tej ewentualności 
pod uwagę (63,6%). Jednakże niemalże dla prawie połowy (42,9%) grupy „mieć” opcja 
rozwodu jest możliwa w zależności od sytuacji, w jakiej zostaną postawieni lub wprost 
taką sytuację dopuszczają (2,9%). Z badanych grupy „być”, jedynie co piąty zaznaczył 
taką ewentualność. Różnica ta jest istotna statystycznie (p<0,05).

Kolejne pytanie dotyczyło prognozowanego zachowania się w sytuacji hipotetycznej 
zdrady małżeńskiej. Okazuje się, że ujawniła się tutaj bardzo istotna różnica w wyborze 
opcji przez osoby z obu grup. Dla 40% osób o postawie „mieć”, a tylko dla 20% z grupy 

„być” rozwód jest jedyną możliwością w takiej sytuacji. Osoby z grupy „mieć” również 
chętniej będą wybierać separację (25,7% do 11,4%). Tym, co szczególnie różni obie grupy 
(p<0,01), jest uwzględnianie możliwości przebaczenia, a nawet chęć ratowania małżeń-
stwa pomimo zdrady. Takie opcje wybiera 68,6% osób z grupy „być”, gdy w grupie 

„mieć” możliwość przebaczenia uwzględnia tylko 34,3% badanych. 
Dość mocno dzieli obie badane grupy także aprobata podejmowania współżycia osób 

niezwiązanych węzłem małżeńskim. Osoby z grupy „mieć” chętniej wyrażają taka apro-
batę (71,4%), podczas gdy 51,4% osób o postawie „być” bardziej lub mniej zdecydowanie 
neguje możliwość podjęcia współżycia przed ślubem (p<0,05). Aprobata i dezaprobata 
wiążą się u narzeczonych z ich oceną znaczenia czystości przedmałżeńskiej dla póź-
niejszego życia w małżeństwie. Takie znaczenie czystości dostrzegają znacznie częściej 
osoby z grupy „być” (37,1% do 20%), chociaż dla wielu badanych z obu grup (42,9%) 
odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. 

Bardzo znaczące różnice ujawniły się także w poglądach osób z badanych grup na 
kwestię przerywania ciąży. Różnice są widoczne na poziomie p<0,05 oraz p<0,001. Zde-
cydowany sprzeciw wobec przerywania ciąży wyraża aż 71,4 % osób o postawie „być”, 
podczas gdy tylko 25,7% osób z grupy „mieć”. Pewna część ujawnia swoje wątpliwości 
w tym zakresie, a aprobatę dla aborcji (i to jedynie w wyjątkowych sytuacjach) wyraża 
45,7% osób o postawie „mieć” i 17,1% z grupy „być”.

Ponadto zauważa się istotne różnice (p<0,05) pomiędzy grupami na temat oceny anty-
koncepcji. Narzeczeni z grupy „mieć” zdecydowanie częściej (57,1%) niż grupa „być” 
(31,4%) odrzucają stanowisko Kościoła w sprawie zakazu stosowania środków antykon-
cepcyjnych. W grupie „mieć” zdecydowanie przeciwny stosowaniu antykoncepcji był co 
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trzeci (34,3%) narzeczony, a co piąty (20%), uznając ją za zło moralne, nie widzi jednak 
innego wyjścia44. 

Tabela 2. Oczekiwania wobec Kościoła w zakresie problematyki: miłość – małżeństwo – rodzina

Czego oczekujesz od Kościoła w zakresie problematyki: miłość – 
małżeństwo – rodzina?

Grupa „mieć” 
N = 35

Grupa „być”
N = 35 p.u.

n % n %
wprowadzenia w działalność poradni kościelnych spraw związanych 
z problemami małżeńskimi 7 20,00 17 48,57 0,01

więcej zrozumienia dla małżeństwa 11 31,43 11 31,43 –
stałej współpracy z ludźmi świeckimi 6 17,14 9 25,71 –
wolności dla osobistych decyzji (antykoncepcja, aborcja) 7 20,00 4 11,43 –
uświadomienia seksualnego dzieci 3 8,57 2 5,71 –
dokładnych wskazań na temat życia seksualnego 2 5,71 3 8,57 –
inne oczekiwania (jakie?) 1 2,86 0 0 –
nie oczekuję niczego 8 22,86 2 5,71 0,05

Oczekiwania badanych narzeczonych od Kościoła w zakresie problematyki miłość – 
małżeństwo – rodzina są dość zróżnicowane i istotnie różnicują obie grupy (tab. 2). Jedna 
trzecia (33,8%) wszystkich badanych osób oczekuje od Kościoła więcej zrozumienia dla 
małżeństwa. Natomiast w grupie „być” prawie połowa 48,6% (a tylko 20% w grupie 

„mieć”) oczekuje szerszego wprowadzenia w działalność poradni kościelnych tematyki 
małżeństwa i rodziny. Osoby z grupy „mieć” oczekują natomiast raczej więcej wolności 
dla osobistych decyzji w kwestii antykoncepcji czy przerywania ciąży (20%) lub też – co 
ciekawe – częściej w ogóle niczego nie oczekują od Kościoła (22,9%). 

Badane osoby z postawą „mieć” w porównaniu do osób o postawie „być”:
 − uważają, że ślub kościelny jest jedną z dowolnych opcji,
 − częściej nie ma dla nich znaczenia sakramentalność, obecność i działanie Boga i łaski,
 − o wiele częściej przyjmują, że małżeństwo może zostać bez trudności rozwiązane 

i dopuszczają możliwość rozwodu w swoim związku,
 − w przypadku zdrady o wiele częściej najsłuszniejszym wyjściem ma być rozwód niż 

przebaczenie i podjęcie wysiłku ratowania małżeństwa,
 − częściej dopuszczają współżycie przed ślubem i nie uważają, aby czystość przedmał-

żeńska miała pozytywny wpływ na późniejsze życie małżonków,
 − częściej akceptują środki antykoncepcyjne oraz przerywanie ciąży.

Potwierdza się hipoteza 3, że osoby o postawach „być” bardziej akceptują naukę kato-
licką na temat małżeństwa i rodziny.

44 Niewielki odsetek ogółu badanych narzeczonych uważał antykoncepcję za obojętną etycznie (13%) albo nie okre-
ślili swego zdania na ten temat (10,4%).
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Zakończenie

Z analizy przedstawionych badań wynika, że typologia postaw „być” i „mieć” ukazuje 
odmienne sposoby ustosunkowania się respondentów do małżeństwa i rodziny. Bada-
nych narzeczonych można podzielić na tych, którzy są nastawieni na rozwój i kochają 
życie oraz na tych, którzy w życiu preferują bierność i spowolnienie lub nawet zahamo-
wanie dynamiki rozwoju osobowego. Ci, którzy lansują postawę „mieć” i wzrastają w jej 
duchu, pragną nasycenia dobrami konsumpcyjnymi, które zapewnią im dobre samopo-
czucie, a ich relacja do Boga jest płytsza i bardziej zewnętrzna. Osoby, które cechuje 
postawa „być”, posiadają więcej możliwości do tego, aby tworzyć szczęśliwe związki 
i rodziny, aby przeżyć swoje życie w sposób bardziej owocny i satysfakcjonujący.

Powierzchowność praktyk religijnych i brak zaufania do Boga w grupie bardziej 
„mieć” łączą się ze słabszą świadomością sakralnego wymiaru małżeństwa. Oni bowiem 
częściej nie rozumieją, czym jest małżeństwo katolickie, a zwłaszcza tego, co oznacza 
jego sakramentalny charakter i nie doceniają znaczenia łaski Bożej w życiu rodzinnym. 
Rzadziej akceptują nierozerwalność małżeństwa, częściej są otwarci na możliwość roz-
wodu, w przypadku zdrady są mniej gotowi do przebaczenia i podejmowania prób rato-
wania związku. Ponadto istotnie częściej niż grupa bardziej „być” aprobują współżycie 
przedślubne, antykoncepcję oraz dopuszczają możliwość aborcji. Stąd nasuwa się pyta-
nie o poziom kursów przedmałżeńskich oraz o ich skuteczność oddziaływania na narze-
czonych. Osoby, które cechuje postawa „mieć”, wymagają bowiem innego podejścia 
pastoralnego od grupy o postawie „być”. Nie powinno być automatyzmu w „zaliczaniu” 
odbywanych kursów przedmałżeńskich bez solidnej weryfikacji poziomu wiary, rozu-
mienia natury sakramentu małżeństwa oraz akceptacji nauczania Kościoła (np. w formie 
skrutynium). 

Dla części respondentów ślub kościelny jest jedynie zwyczajem, a ponieważ wiara 
jest warunkiem sensownego udzielania sakramentów, to rodzi się wątpliwość, czy posia-
dają oni odpowiednie dyspozycje do odbycia ważnej spowiedzi przedślubnej, udzielenia 
sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa i przyjęcia Komunii św. podczas ceremonii 
ślubnej. Jak zauważył w swoich badaniach Janusz Mariański, część osób zawierających 
ślub kościelny, które nie posiadają wymaganych dyspozycji, narusza nie tylko dyscyplinę 
kościelną, ale „naraża się na niebezpieczeństwo znieważenia swojej wiary”45. Czy może 
właśnie w obszarze przygotowywania do małżeństwa sakramentalnego, w związku 
z zauważonym zanikiem wiary nupturientów, nie powinno się uwzględniać postulatu 
Józefa Ratzingera o samoograniczenie Kościoła na płaszczyźnie sakramentów (które 
traktowane są jako rytuał)46? 

45 Janusz Mariański, „Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny”, 
Studia Teologii Dogmatycznej 2 (2016): 157.

46 Joseph Ratzinger, „Neopoganie i Kościół”, w: Benedykt XVI Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia 
P. Seewald, tłum. Jacek Jurczyński (Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2016), 299. Pierwotnie wydane w: Joseph 
Ratzinger. „Die neuen Heiden und die Kirche”, Hochland 51, 1 (1958): 11.
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Z drugiej strony, właśnie do takich osób i środowisk „chrześcijan bez wiary” winna 
być pierwszorzędnie kierowana nowa ewangelizacja. W świetle wykazanego związku 
postaw „być” i „mieć” z religijnością narzeczonych, trzeba zatem podkreślić znaczenie 
troski o ich rozwój duchowy także w trakcie przygotowania bliższego do małżeństwa. 
Ważne będzie, aby pomóc im otwierać się na rzeczywistości wykraczające poza pojęcie 
„mieć”, czyli na tworzenie kultury duchowej w postawach bardziej „być”. Osoby o posta-
wach bardziej „mieć” odchodzą od wartości religijnych, gdy zaczynają one krępować nie-
ograniczoną swobodę w dążeniu do przyjemności i wiążą się z podejmowaniem wysiłku 
i trudu życia zgodnie z dekalogiem. Charakterystycznym rysem działań reewangeliza-
cyjnych wśród narzeczonych będzie zatem podkreślanie konieczności podejmowania, tak 
w okresie przedślubnym, jak i w małżeństwie, miłości ofiarnej, czyli wyrzekania się 
siebie i niesienia swojego krzyża (por. Mt 16,24). To może dopomóc osobom o postawach 

„mieć” w przyjęciu hierarchii wartości opartej na wyższych ideałach i Ewangelii. Narze-
czeni, których cechuje postawa bardziej „być”, posiadają znacznie większy potencjał do 
tego, aby tworzyć trwałe i szczęśliwe małżeństwa i rodziny, a w ten sposób przeżyć swoje 
życie bardziej owocnie i zgodnie z projektem Stwórcy, który jest miłością (por. J 4,8).
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Streszczenie

Wielu autorów zajmujących się egzystencjalną sytuacją człowieka odwoływało się do postaw 
„być” i „mieć” (np. G. Marcel, E. Mounier, Jan Paweł II, E. Fromm). Bronisław Grulkow-
ski (1995, 2000, 2007) skonstruował oryginalną psychologiczną Skalę Postaw Być i Mieć 
(SPBiM). Prezentowane badania przeprowadzono wśród narzeczonych przygotowujących się 
do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz osób żyjących w konkubinatach. Za pomocą skali 
SPBiM wydzielono grupy osób o postawach skrajnych pod względem postaw „być” i „mieć”. 
Przeanalizowane zostały różnice postaw i wypowiedzi na temat narzeczeństwa, małżeństwa, 
rodziny oraz trudności i kryzysów, które mogą dotykać współczesne małżeństwa i rodziny. 
Zaprezentowana analiza potwierdza słuszność wysuniętych wcześniej hipotez, że badani 
o postawach „być” mają bardziej pozytywny obraz Boga i dojrzalszą religijność, bardziej 
doceniają znaczenie miłości do współmałżonka, a także bardziej akceptują naukę katolicką 
na temat małżeństwa i rodziny.

Słowa kluczowe: postawy „być” i „mieć”, małżeństwo, narzeczeństwo, obraz Boga, religij-
ność, nauczanie Kościoła
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Abstract

ATTITUDES ‘TO BE’ AND ‘TO HAVE’ AND THE FIANCÉES’ PERCEPTION OF 
MARRIAGE AND FAMILY

Many authors dealing with the existential situation of a man have referred to the attitudes ‘to 
be’ and ‘to have’ (i.e. G. Marcel, E. Mounier, John Paul II, E. Fromm). Bronisław Grulkowski 
(1995, 2000, 2007) built an original psychological Scale of To Be and To Have Attitudes 
(SPBiM). The research described was done among the fiancées preparing for the sacrament of 
marriage and the couples who cohabit. With the use of the SPBiM scale, groups of people with 
extreme attitudes towards ‘to be’ and ‘to have’ were distinguished. The analysis comprised the 
differences of attitudes and opinions on engagement period, marriage, family, problems and 
crises which may concern contemporary couples and families. The conclusions confirm the 
earlier hypotheses that the examined with ‘to be’ attitudes have a more positive picture of God 
and more mature religiousness. They appreciate the meaning of love for the spouse more and 
they accept the Catholic teaching on marriage and family to a greater extent.

Keywords: attitudes ‘to be’ and ‘to have’, marriage, engagement period, picture of God, reli-
giousness, Church teaching 





Remigiusz Szauer1

MORALNOŚĆ MAŁŻEŃSKO-RODZINNA W UJĘCIU 
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I UCZELNI WYŻSZYCH 
W DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ.  
STUDIUM SOCJOLOGICZNO-PASTORALNE

Wstęp. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań własnych

Większość religii zawiera składnik moralny, który uprawomocniony jest nadprzyrodzo-
nym pochodzeniem i uzasadnieniem. Wśród tych poglądów znajdują się i takie, które 
zakładają, że religia jest bezwzględnie konieczna dla umocowania porządku moral-
nego. Simon Blackburn stwierdza, że wśród tego typu poglądów, charakterystyczną 
kategorią jest obraz parasola, jaki otwiera nad społeczeństwem moralność zakorzeniona 
w obecnej przez różne okresy w danym społeczeństwie tradycji religijnej2. Moralność 
religijna ujawnia się w konkretnych religiach: katolicyzmie, prawosławiu, protestanty-
zmie, islamie, judaizmie czy buddyzmie. Społeczną formę moralności ujmuje się często 
jako moralność kościelną. Każda religia jest też mocno osadzona w kontekście kultu-
rowym, w którym występują elementy moralne3. Janusz Mariański zwraca uwagę na 
to, że katolicy, zwłaszcza młodzi, nie chcą być zmuszani do przyjęcia obowiązujących 
modeli moralności i domagają się prawa do samodzielnego wyboru. Oznacza to odcho-
dzenie od ściśle zdefiniowanej moralności kościelnej do różnych form zdystansowania, 
aż po moralność całkowicie świecką. Co do sfery moralnej, jest to przestrzeń najbardziej 
dotykająca życia i wyborów życiowych, bo dotyczy nie jakiejś lokaty na życie wieczne, 
ale działania tu i teraz. Własne sumienie staje się ośrodkiem rozstrzygnięć o słuszności. 
Zatem korelacja pomiędzy moralnością a przyjęciem, bądź odrzuceniem narracji zbio-
rowej, jest istotnym punktem analizy badawczej. Proces ten widać szczególnie na przy-

1 Ks. dr Remigiusz Szauer, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego; e-mail: remigiusz.szauer@usz.edu.pl.
2 Simon Blackburn, Ethics: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Un Press, 2001), 90.
3 Blackburn, Ethics: A Very Short Introduction, 68.
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kładzie młodego pokolenia4. Problemem badawczym przedstawianego opracowania jest 
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu w kwestii małżeńsko-rodzinnej poglądy moralne 
młodzieży pozostają skorelowane z doktryną moralną Kościoła, a na ile pozostają roz-
bieżne? Jakie prezentowany obraz z badań rodzi wyzwania pastoralne? Uszczegółowie-
nie problemu badawczego zawierają wyrażone w pytaniach problemy szczegółowe: jaki 
model małżeństwa preferują badani w swoich ocenach?, które z cech małżeństwa chrze-
ścijańskiego ma dla respondentów najistotniejsze znaczenie?, jaki jest poziom akcepta-
cji rozwodów wśród badanych oraz jaka jest ocena zdrady małżeńskiej? Aby udzielić 
odpowiedzi na stawiane pytania, posłużono się obecną w socjologii religii oraz socjolo-
gii młodzieży refleksją badawczą, jak i badaniami własnymi, ściśle obejmującymi swoim 
zasięgiem obszar diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Do badań ilościowych wykorzystano wywiad kwestionariuszowy, który zrealizowany 
został metodą ankiety audytoryjnej. Wyłonienie próby badawczej dokonane zostało 
techniką dwustopniowego doboru losowo-kwotowego. Z uwagi na liczebność populacji 
uczniów szkół średnich, kluczem dla uporządkowania doboru próby i przygotowania 
operatu losowania, stało się sporządzenie wykazu szkół średnich na terenie diecezji. Po 
wpisaniu placówek do operatu losowania uporządkowano je alfabetycznie, z którego 
wylosowane zostały placówki objęte badaniami. Dobór próby studenckiej uwzględnia-
jący trzy uczelnie znajdujące się na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: Politech-
nikę Koszalińską w Koszalinie, Akademię Pomorską w Słupsku i Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Pile, podzielony został na części. W pierwszej skonstruowany został 
operat losowania, a następnie dla wydziałów lub instytutów wyszczególniono właściwe 
im kierunki studiów. Pod uwagę zostały wzięte wyłącznie studia stacjonarne, tak aby 
zniwelować zakłócenia dla zmiennej wiek, który wynika z podjęcia kształcenia akade-
mickiego po ukończeniu szkoły średniej. Badania zrealizowane zostały w roku szkolnym 
i akademickim 2016/2017, od października 2016 do maja 2017 roku. 

Podstawę przeprowadzenia charakterystyki społeczno-demograficznej uczniów szkół 
średnich i studentów uczelni wyższych uczestniczących w badaniach stanowią ich cechy 
demograficzne i społeczne, które sami ukazali w ankietach badań ilościowych, czyli płeć, 
typ szkoły, rok nauki w danej szkole, miejsce zamieszkania, typ rodziny pochodzenia 
czy deklarowana przez respondentów religijność rodziny. W badaniach realizowanych 
wśród młodzieży wzięło udział 706 kobiet i 498 mężczyzn, co wyrażają odsetki procen-
towe 58,6% (w przypadku kobiet) i 41,4% (w przypadku mężczyzn) oraz uwzględniając 
typ szkoły 863 uczniów szkół średnich i 341 studentów, co stanowi kolejno 71,7% i 28,3% 
całej populacji. 35,2% badanych stanowią uczniowie klas pierwszych szkół średnich, 
39,5% uczniowie klas maturalnych, 14,4% studenci pierwszego roku i 10,9% studenci 
trzeciego roku, pierwszego stopnia studiów. Biorąc pod uwagę typ szkoły respondentów, 
warto zwrócić uwagę, że z racji przewagi liczbowej uczniów w całej populacji młodzieży 

4 Janusz Mariański, Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów 
(Lublin: Wydawnictwo KUL, 1995), 185.
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w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dobrana próba zawiera większą liczbę uczniów niż 
studentów. Większość respondentów pochodzi z gmin miejskich (ponad 61%), natomiast 
z gmin wiejskich pochodzi 38,5% badanych.

W związku z badaniem postaw ankietowanych w zakresie zagadnień małżeństwa 
i rodziny i ich poziomu skorelowania z normami moralności katolickiej, wzięto także 
pod uwagę autodeklaracje wiary religijnej. Największą grupę spośród respondentów 
stanowią respondenci określający siebie jako wierzący, 45,9%. Biorąc pod uwagę płeć 
badanych, zdecydowanie więcej kobiet deklaruje wiarę, bo aż 51,4%, względem 38% 
mężczyzn. Głęboko wierzący respondenci stanowią 5,8% badanej populacji. Tu z kolei 
znajduje się 6,6% mężczyzn, natomiast wśród kobiet 5,2% składa taką autodeklarację. 
Na przeciwległym, względem autodeklaracji głęboko wierzących, punkcie na osi sto-
sunku respondentów do wiary religijnej, znajdują się odpowiedzi respondentów określa-
jących siebie jako niewierzący, którzy stanowią 10,1% populacji badanych. Podobnie jak 
w przypadku respondentów głęboko wierzących, więcej mężczyzn, bo 13,1%, złożyło 
taką autodeklarację, względem 8,8% kobiet. Przewagę mężczyzn dostrzec można także 
z jednej strony w autodeklaracjach niezdecydowany, ale przywiązany do tradycji, bo 
osiągają one wartość 24,1%, względem 18,6% dla kobiet oraz z drugiej strony w auto-
deklaracjach wątpiący–poszukujący, gdzie 10,% stanowią mężczyźni, względem 7,9% 
kobiet, przy 8,8% takich autodeklaracji z całej próby badawczej.

1. Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu socjologicznym

Wprowadzając w tematykę moralności małżeńsko-rodzinnej, warto odwołać się do socjo-
logicznej interpretacji Józefa Baniaka badającego w sposób rozległy zagadnienia rozu-
mienia przez młodzież kwestii moralnych i odniesienia do religijności. Autor zauważa, 
że w nowoczesnym społeczeństwie małżeństwo monogamiczne o stabilnym charak-
terze coraz częściej napotyka na alternatywne formy życia w społeczeństwie, które są 
tu ukazywane jako równorzędne lub jako alternatywne czy zastępcze wobec tradycyj-
nie rozumianego życia małżeńsko-rodzinnego. Pod wpływem aktualnych transformacji 
cywilizacyjnych, kulturowych, obyczajowych, społecznych, ekonomicznych, moralnych, 
które kwestionują trwałość, stabilność i nierozerwalność małżeństwa i rodziny, a jedno-
cześnie ułatwiają ludziom liberalne podejście do tych kwestii – do seksu jako wartości 
samej w sobie, do seksu w bezżenności i bez miłości, do rozwodów i do alternatywnych 
form życia rodzinnego – dokonuje się reorientacja w spojrzeniu na normy moralne zwią-
zane z życiem małżeńskim i rodzinnym. W kręgu oddziaływań różnych systemów aksjo-
logicznych i etycznych kształtują się rzeczywiste postawy i zachowania ludzi związane 
wprost z małżeństwem i rodziną, które często są odmienne od katolickich norm etycz-
nych i zasad moralności społecznej proponowanych przez państwo5. Autor jednak zdo-

5 Józef Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej 
(Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2015), 149.
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bywa się na konstatację, że „wspólne, trwałe i szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne 
zależy istotnie od znajomości i stosowania przez małżonków i rodziców odpowied-
nich norm etycznych i zasad moralnych, które stoją na straży godności i wolności osoby 
ludzkiej, przekazywania życia, suwerenności osób tworzących wspólnotę małżeńską 
i rodzinną, równości praw i obowiązków obojga małżonków, jak i praw ich dzieci”6. Zbi-
gniew Tyszka zwraca uwagę na społeczny aspekt funkcjonowania instytucji małżeństwa 
i rodziny. Małżeństwo i rodzina nie dotyczą tylko osób je tworzących – kobiety i męż-
czyzny, lecz w aspekcie społecznym są one wspólnotami zinstytucjonalizowanymi, są 
zorganizowanym systemem życia ludzi, którzy w wolnym wyborze zdecydowali się na 
wspólną realizację osobistych i obopólnych planów życiowych. Fundamentem takiego 
związku jest zadeklarowana przez strony wzajemna miłość7.

Definiując małżeństwo, socjologowie zwracają uwagę na specyfikę więzi łączącej 
małżonków. Anna Kotlarska-Michalska przytacza propozycję Guya Rucquoya, który 
uważa, że „małżeństwo zakłada relacje zupełne, związek o dużym natężeniu, intymność 
seksualną, tworzy więc relację wobec drugiego człowieka, szczególnie zróżnicowaną, 
pełną niuansów, naznaczoną pieczęcią ekluzywności i intencją trwałości8. Z kolei rodzina 
w ujęciu socjologicznym jest określana jako grupa pierwotna i podstawowa, ponieważ 
z jednej strony odgrywa główną rolę w rozwoju wszelkich form życia społecznego i bio-
grafii jednostki, a jednocześnie z drugiej strony ciągle stanowi elementarną jednostkę 
organizacyjną każdego historycznego społeczeństwa. Odgrywa ona pierwszoplanową 
rolę w procesie wychowania i socjalizacji dzieci i młodzieży, w tym w sferze religijnej 
i moralnej, w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzkich: miłości i przyjaźni, uzna-
nia i szacunku, poczucia stabilności i równowagi psychicznej i emocjonalnej9. W ujęciu 
Leona Dyczewskiego rodzina jest instytucją, która związana jest z takim szczególnym 
miejscem w biografii człowieka jak dom, w którym szuka się pomocy w sytuacjach kry-
zysowych i w okolicznościach trudnych. Autor stwierdza, że rodzina też przed innymi 
instytucjami społecznymi pośredniczy w poszukiwaniu własnego mieszkania, pracy, 
czy w zmianie środowiska10. Jak wskazują badacze, rodzina jako wspólnota w aspekcie 
socjologicznym, staje się sobą przez społeczne komunikowanie, dlatego jest postrzegana 
jako ośrodek skupienia jednostek, które łączy dialog, wymiana informacji, wspólne 
obchodzenie świąt i różnych uroczystości rodzinnych, wspólne używanie różnych środ-
ków społecznego komunikowania11, który zwraca uwagę, że małżeństwo należy rozpa-

6 Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej, 150.
7 Zbigniew Tyszka, Socjologia rodziny (Warszawa: PWN, 1982), 70.
8 Anna Kotlarska-Michalska, „Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku spo-

łecznego”, Roczniki Socjologii Rodziny 10 (1998): 53.
9 Jan Turowski, „Rola rodziny w kształtowaniu kultury. Właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia”, w: Kul-

tura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski (Lublin: Wydawnic-
two KUL, 1998), 11–12.

10 Leon Dyczewski, „Więź między pokoleniami w rodzinie”, w: Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej, 
red. Leon Dyczewski (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001), 35.

11 Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej, 142.
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trywać jako instytucję pozostającą w relacji z rodziną, bowiem między nimi zachodzi 
przynajmniej pięć rodzajów związków: 1) związek genetyczny, ponieważ każda rodzina 
powstaje z zawarcia związku małżeńskiego; 2) związek strukturalny, gdyż małżeństwo 
tworzy podstawowy element struktury rodziny – mąż i żona, z chwilą urodzenia się lub 
adopcji dziecka stają się rodzicami, zatem małżeństwo jest synonimem rodziny; 3) zwią-
zek funkcjonalny, gdyż istotne zadania i cele małżeństwa wchodzą w skład lub łączą 
się ściśle z podstawowymi zadaniami i celami rodziny; 4) związek organizacyjny, gdyż 
wiele czynności związanych z życiem małżeńskim odnosi się jednocześnie do działań 
wykonywanych na rzecz rodziny; 5) związek ideologiczny, ponieważ oceny dotyczące 
instytucji małżeńskiej korelują w zasadzie z ocenami wypowiadanymi na temat rodziny 
czy zjawisk życia rodzinnego traktowanych jako wartości12. 

Przedstawione teoretyczne spojrzenia na małżeństwo i rodzinę w socjologii stanowią 
punkt odniesienia dla dokonanego opisu, ale też ułatwią zrozumienie ocen respondentów 
wyrażonych wobec tych kwestii. 

2. Modele małżeństwa

Dynamika przemian obejmuje także sposób postrzegania modelu małżeństwa. Zbigniew 
Tyszka zauważa, że „dawniej kładziono większy nacisk na instytucjonalny aspekt rodziny. 
Żywiono przekonanie, że rodzina jest przede wszystkim instytucją powołaną do wyko-
nywania funkcji prokreacyjnej oraz opieki nad dziećmi i ich wychowania. Była też trak-
towana jako instytucja organizująca i zapewniająca materialne warunki do życia jej 
członkom. Obecnie toruje sobie drogę przekonanie, że życie małżeńskie ma wtedy jakiś 
sens, jeśli daje pełną satysfakcję współmałżonkom”13. Anthony Giddens z kolei zwraca 
uwagę na jeszcze jeden problem. Przewartościowaniu ulega sam model małżeństwa. Mał-
żeństwo staje się w coraz większym stopniu związkiem tworzonym i podtrzymywanym 
o tyle, o ile bliski kontakt z drugą osobą jest źródłem satysfakcji emocjonalnej. Jak się też 
okazuje, jego inne aspekty, nawet pozornie tak fundamentalne jak posiadanie dzieci, nie 
tylko nie cementują, ale mogą przyczyniać się do jego postępującego rozkładu14.

Zanim zapytano respondentów wprost o normy moralności w małżeństwie i rodzinie, 
podjęto próbę zdiagnozowania na ile te przemiany, wskazywane przez autorów, obej-
mują badanych respondentów. Badani mogli wybrać trzy modele (romantyczny, part-
nerski i tradycyjny), stosowane w socjologicznych interpretacjach zjawiska. Modele 
te, z jednej strony preferują określony system wartości związanych z małżeństwem, 
a z drugiej strony wyrażają swoisty styl życia w związku. Renata Doniec realizująca 

12 Ludwik Janiszewski, Sukces małżeński w rodzinach marynarzy. Studium socjologiczne (Warszawa–Poznań: PWN, 
1986), 25.

13 Tyszka, Socjologia rodziny, 45.
14 Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina 

Szulżycka (Warszawa: PWN, 2001), 125.
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badania w Krakowie, zauważyła, że „w pierwszym najważniejsza była miłość, w drugim 
przyjaźń i partnerstwo, w trzecim bezpieczeństwo i stabilizacja. Najbardziej popularna 
jest romantyczna koncepcja małżeńskiego sukcesu, posiadająca eklektyczny charakter, 
czyli łącząca w sobie pierwiastki tradycyjne i nowoczesne. Na drugiej pozycji znalazł 
się partnerski model sukcesu, posiadający wszystkie cechy nowoczesnego małżeństwa. 
Tradycyjny model małżeńskiego sukcesu należał do najmniej popularnych”15. W podob-
nych badaniach, tyle, że na grupie gimnazjalistów, Józef Baniak sformułował wniosek, 
że szczególnymi względami u respondentów cieszył się romantyczny model małżeństwa, 
choćby z uwagi na ich wiek i uwarunkowania rozwoju osobowego. Z kolei małe zaintere-
sowanie budził tradycyjny model małżeństwa, który jest mocno „osaczony” przez normy 
moralności katolickiej16. Jak zatem odpowiadali respondenci z badanej diecezji?

Tabela 1. Modele małżeńskie w ocenach badanych (w procentach)

Modele małżeńskie kobiety
N=706

mężczyźni
N=498

uczniowie
N=863

studenci
N=341

razem
N=1204

model romantyczny 47,6 44,2 45,9 47,5 46,4
model partnerski 32,1 35,3 34,8 33,7 34,5
model tradycyjny 17,1 13,9 15,2 17,2 15,8
brak odpowiedzi 3,2 6,6 4,1 1,6 3,3
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Najwyższy odsetek badanej młodzieży, podobnie jak w wyżej przedstawianych bada-
niach, preferuje romantyczny model małżeństwa, uzasadniając, że miłość i zaufanie 
do siebie są najważniejsze w związku oraz że model ten jest zgodny z tym, jaka jest 
natura człowieka. Wielu respondentów z tej grupy twierdzi, że romantyczny model mał-
żeństwa oznacza, że osoby powinny kochać się nawzajem i być sobie oddane, dawać 
sobie zrozumienie i okazywać wzajemny szacunek, czy też pragnąć być ze sobą na całe 
życie – w trudnościach i radościach, wspierać się w przeciwnościach, przezwyciężać 
niechęci i być wyrozumiałym wobec wad, a także umieć sobie nawzajem przebaczać. 
Inni jeszcze respondenci dodawali, że jeśli nie ma miłości, związek nie ma sensu, że 
powinien przejawiać się też w bliskości fizycznej (przytulenie, dotyk), życzliwości słow-
nej (komplementy, miłe słowa), czy umiejętności rozmowy. Taki model preferują częściej 
kobiety, choć różnica nie jest znacząca (47,6% względem 44,2 % mężczyzn). Wskazania 
te są udziałem w mniejszym stopniu uczniów (45,9%) niż studentów (47,5%). Najczęściej 
wskazującymi ten model są respondenci pochodzący z miast powyżej 30 tys. i miast do 
10 tys., pochodzący z rodzin wierzących-praktykujących, praktykujących z okazji świąt, 
ale też deklarujących wiarę bez praktyk. Są to najczęściej rodziny pełne lub niepełne, 

15 Renata Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń w świa-
domości trzech pokoleń (Kraków: PAT, 2001), 157.

16 Józef Baniak, Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kryzys tożsamości osobowej a świadomość reli-
gijna i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne (Kraków: Wydawnictwo Homini, 2008), 386–387.
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gdzie jeden z rodziców nie żyje. Co więcej, model ten jest pożądany przez respondentów 
głęboko wierzących (51,8%), wierzących (67,4%) i niezdecydowanych religijnie, ale przy-
wiązanych do tradycji (65,4%).

Na drugim miejscu znajduje się odsetek respondentów, którzy opowiedzieli się za 
partnerskim modelem małżeństwa, doceniając w nim szczególnie równość w związku, 
konieczność wzajemnej pomocy i możliwość ustawienia najlepszych relacji. Jak wska-
zują respondenci, jest on najbardziej wydajny i pozbawiony romantycznej otoczki, jest 
systemem relacji, gdzie trzeba dogadywać się, a nie uciekać od problemów, pozwala na 
sprawiedliwy podział obowiązków, nie pozwala spychać czyichś potrzeb na drugi plan, 
a także stawia na pierwszym miejscu zaufanie. Praktycznie 34,5% preferuje właśnie ten 
model związku małżeńskiego. Używając sformułowania Józefa Baniaka – „czysty” model 
partnerski w pełni akceptuje 32,1% kobiet i 35,3% mężczyzn, a także 53,8% responden-
tów mieszkających w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców i 51,2% z miast do 30 tys. 
mieszkańców. Model ten cieszy się nieznacznie mniejszym zainteresowaniem młodzieży 
niż model romantyczny, i preferuje go o blisko 12% respondentów mniej. Należy dodać, 
że respondenci w praktyce opisując swoje uzasadnienia, zwracali uwagę na elementy 
obecne w obydwu modelach, stąd często był to model „romantyczno-partnerski”.

Tradycyjny model małżeństwa, oparty całkowicie na stawianiu wyżej roli mężczyzny 
(męża i ojca) w związku małżeńskim i rodzinie, cieszy się najmniejszym zainteresowa-
niem i uznaniem wśród badanych. Model ten preferuje 16,7% respondentów, w tym, co 
ciekawe nieco więcej kobiet (17,1% względem 13,9% mężczyzn), a także większy odsetek 
uczniów pochodzących ze wsi (30%) i miast do 10 tys. mieszkańców (24,6%).

Józef Baniak komentując swoje badania, podkreśla, że u podłoża związku małżeń-
skiego i rodziny znajduje się wzajemna miłość małżonków oraz ich wspólna miłość rodzi-
cielska skierowana do własnych dzieci. Bez tej miłości ich życie małżeńskie i rodzinne, 
realizowane w harmonii i zgodzie, dialogu i empatii, byłoby niemożliwe, a co najwyżej 
trwałoby jedynie przez krótki okres ich współżycia17.

W świetle zaprezentowanych wskaźników empirycznych można stwierdzić, że dominu-
jącemu odsetkowi badanych uczniów i studentów odpowiada model małżeństwa, w któ-
rym w równym stopniu byłyby widoczne miłość wzajemna i partnerstwo małżonków, 
wsparte przyjaźnią i odpowiedzialnością za szczęście współmałżonka, a także troską 
obojga partnerów o trwałość i stabilność związku. Choć z opisu nie wynika to wprost, to 
jednak trzeba stwierdzić, że akceptowany przez młodzież model romantyczny współgra 
też z katolickim modelem małżeństwa rozumianym jako communio personarum (komu-
nia osób), wskazującym na relacyjność małżonków, ich jedność, wzajemność, równość, 
miłość i skuteczne komunikowanie na wzór określonej doktrynalnie dynamiki relacji 
Osób Boskich w Trójcy Świętej18. Model ten zatem zakłada wymiar egzystencjalny, jak 
i duchowy. Co więcej, wymiar duchowy odwołuje się do stwierdzenia, że małżeństwo 

17 Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej, 146.
18 Paweł Landwójtowicz, „Małżeńskie communio personarum w perspektywie jedyności i troistości Boga”, Roczniki 

Teologiczne 63, 6 (2016): 157.
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ma także wymiar sakramentalny. O akceptację tego aspektu spojrzenia na małżeństwo 
byli pytani badani z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

3. Cechy małżeństwa katolickiego w ujęciu badanych

Szukając opisu cech małżeństwa katolickiego autor sięgnął wprost do prawa małżeń-
skiego, stanowiącego część prawa kanonicznego, z uwagi na różne podejścia do tych 
cech w literaturze socjologicznej. Jest to o tyle konieczne, że często odniesieniem dla 
respondentów, jak i samych badaczy realizujących badania, stają się rozmaite wypowie-
dzi i poglądy poszczególnych duchownych, którzy prezentując własną wizję lub interpre-
tację wizji doktrynalnej posługują się zupełnie inną siatką kategorii niż doktryna. Jest 
to często wypadkowa własnych pomysłów, naznaczonych w przekazie nieraz osobistymi 
nastawieniami duchownych, którzy na poziomie ambony, kancelarii, czy katechezy arty-
kułują własny punkt widzenia jako stanowisko Kościoła. Z racji tego, że są to często skraj-
nie różne wizje (od patriarchalnej – nakazującej całkowite poddanie się kobiety mężowi, 
z akceptowaniem przemocy włącznie dla tzw. dobra dzieci, aż po liberalną koncepcję 
partnerstwa i urozmaicania związku eksperymentami w życiu intymnym), odniesieniem 
musi stać się coś zobiektywizowanego, definiującego cele, cechy i skutki zawarcia mał-
żeństwa. Stąd odniesienie do prawa. Kodeks Prawa Kanonicznego podaje, że małżeń-
stwo jest aktem prawnym, nazywanym umową małżeńską, przymierzem małżeńskim, 
czy ślubem. Umowa ta powoduje powstanie między uzdolnionymi prawnie mężczyzną 
i kobietą, tzw. wspólnoty życia. W tej umowie istotnym czynnikiem jest zgoda nowożeń-
ców, ponieważ jak wyjaśnia prawodawca kościelny, od niej nie może dyspensować żadna 
ludzka władza19. Umowa małżeńska różni się od innych umów tym, że może być zawarta 
tylko przez jednego mężczyznę i jedną kobietę20. Celami małżeństwa są według prawa 
kościelnego: dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa21. Co więcej, 
wspólnota ma obejmować nie tylko pomoc wzajemną i nie tylko sprawy seksualne, lecz 
całość życia małżeńskiego i wzajemną troskę. Tu dochodzimy do sedna: według naucza-
nia Kościoła, każdy związek małżeński ze swej natury posiada dwie istotne cechy nazy-
wane przymiotami jedność i nierozerwalność. Umowa małżeńska zawierana pomiędzy 
ochrzczonymi, stając się sakramentem, daje specjalne wzmocnienie dla tych przymio-
tów, a więc dodatkowym przymiotem jest jego świętość. Sakramentalny związek mał-
żeński jest równocześnie związkiem uświęcającym, jest drogą do osiągnięcia zbawienia, 
stąd wskazanie na tę cechę. Piotr Gajda wyjaśnia, że jedność małżeństwa oznacza ten 
szczególny jego przymiot, który sprawia, że jest ono trwałym związkiem jednego męż-
czyzny z jedną kobietą: „taki związek, nazywany monogamicznym, przeciwstawia się 

19 Kodeks Prawa Kanonicznego. Codex Iuris Canonici. Przekład polski zatwierdzony przez konferencję episkopatu, 
red. Kazimierz Dynarski (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2008), kan. 1057 §1.

20 Piotr Mieczysław Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego (Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2000), 39.
21 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 §l i 1061 §1 i kan. 226 §2.
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wielożeństwu (poligamii), jak i wielomęstwu (poliandrii). W samym pojęciu małżeństwa 
tkwi nie tylko jego trwałość, ale także dozgonność”22. Nierozerwalność oznacza tę wła-
ściwość ważnie zawartego i dopełnionego małżeństwa, która sprawia, że wypływający 
z niego węzeł małżeński może być rozwiązany tylko przez śmierć jednego z małżonków, 
na co wskazuje prawo23. Respondenci byli pytani o stosunek do tych cech, z uwzględnie-
niem całego kontekstu rozumienia małżeństwa chrześcijańskiego. Obok podanych cech, 
respondenci dysponowali w kwestionariuszu krótkim wyjaśnieniem, co oznacza dana 
cecha. Respondenci zdecydowanie opowiedzieli się po stronie małżeństwa monogamicz-
nego, pozostałe cechy miały znaczenie znikome, co ilustruje tabela.

Tabela 2. Cechy małżeństwa sakramentalnego w ocenie badanych (w procentach)

Cechy małżeństwa sakramentalnego kobiety
N=706

mężczyźni
N=493

uczniowie
N=863

studenci
N=341

razem
N=1204

jedność 55,4 57,4 55,9 56,9 56,2
świętość 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2
nierozerwalność 1,3 0,8 0,7 2,1 1,1
jedność i świętość 15,0 8,3 13,9 8,2 12,3
jedność i nierozerwalność 6,4 8,3 7,7 5,9 7,2
wszystkie 14,4 15,6 15,3 14,1 14,9
brak odpowiedzi 7,2 9,6 6,3 12,8 8,1
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ponad 56% respondentów opowiedziało się za małżeństwem rozumianym jako trwały 
związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, uznając, że ta cecha ma najistotniejsze zna-
czenie. Wskazanie takie było udziałem w podobnej mierze kobiet, jak i mężczyzn. Nieco 
częściej (o 4,4%) cechę tę wskazują studenci. Ponadto respondenci, którzy bez wahania 
wskazywali na tę właśnie cechę, to respondenci z miast do 30 tys. i powyżej 30 tys., 
z rodzin wierzących–praktykujących, praktykujących świątecznie, ale też rodzin nie-
wierzących i niepraktykujących, a ponadto z rodzin pełnych. Bez istotnego statystycznie 
znaczenia pozostawały autodeklaracje wiary. Następnym wskazaniem występującym 
pod względem częstości było zaznaczenie przez respondentów wszystkich cech (14,9%). 
Oznacza to, że ten odsetek respondentów uważa, że na cechy małżeństwa katolickiego 
należy patrzeć w sposób integralny. Nie jest to jednak wysoki odsetek respondentów. 
Wśród tak wskazujących są to w większej części kobiety (18,4% względem 11,5% męż-
czyzn), uczniowie (16,4% względem 12,7% studentów), mieszkańcy wsi i respondenci 
z miast powyżej 30 tys., pochodzący z rodzin wierzących–praktykujących, pełnych 
i zastępczych. Są to z reguły respondenci wierzący (35,4%) i głęboko wierzący (41,2%). 
12,3% badanych wskazuje, że dwie cechy mają dla nich znaczenie: jedność i świętość. 
Są to osoby, które dostrzegają wartość w wymiarze sakramentalnym związku małżeń-

22 Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, 54.
23 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1141.
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skiego. Są to w równym stopniu kobiety i mężczyźni, częściej studenci (14,1% odpowiedzi 
względem 11,5% uczniów). Uwzględniając miejsce pochodzenia, są to w przeważającej 
części respondenci z miast do 10 tys. mieszkańców oraz wsi, których rodziny są wie-
rzące–praktykujące i pełne. Ponadto duży wpływ ma autodeklaracja wiary. Wskazanie 
cech jedności i świętości jest udziałem przede wszystkim głęboko wierzących (74,1%) 
i w mniejszym stopniu wierzących (23,1%).

Uwzględnienie jedności i nierozerwalności jako cech najistotniejszych dla responden-
tów pozostaje na poziomie 7,2%, samej nierozerwalności 1,1%. Pozostaje więc pytanie, 
w jaki sposób respondenci odnoszą się do nierozerwalności, patrząc na ich podejście od 
strony akceptacji instytucji rozwodu.

4. Rozwody w ocenie badanych

W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajduje się stwierdzenie, że „między ochrzczonymi 
małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żad-
nej przyczyny, oprócz śmierci”24. Uzasadniając swoje stanowisko, Kościół wskazuje, że 

„rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwa-
nia dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. (…) 
Niemoralny charakter rozwodu wynika z nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę 
rodzinną i w społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za sobą poważne szkody: dla 
porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się 
rodziców, często starających się pozyskać ich względy oraz z uwagi na zły przykład, 
który czyni z niego prawdziwą plagę społeczną”25. Oznacza to, że Kościół wskazuje na 
nierozerwalność małżeństwa jako na istotną cechę tego związku. Ponadto, w nauczaniu 
Kościoła jest wskazane wyraźne rozróżnienie: istnieje znaczna różnica między współ-
małżonkiem, który szczerze usiłował być wierny sakramentowi małżeństwa i uważa się 
za niesłusznie porzuconego, a tym, który wskutek poważnej winy ze swej strony niszczy 
ważne kanonicznie małżeństwo26. Ponadto w nauczaniu moralnym Kościół zauważa, że 
jeśli rozwód cywilny pozostaje jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych 
słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony majątku, może być tolerowany, nie sta-
nowiąc przewinienia moralnego27. Instytucja rozwodu może być zatem uznana za moral-
nie dopuszczalną, pod pewnymi warunkami.

Młodzież badana deklaruje aprobujący stosunek do rozwodów, choć większość uważa, 
że muszą być ku temu istotne powody. Przeciwnikami rozwodów w większym stopniu 
są mężczyźni (18,1% względem 10,2% kobiet). Również mężczyźni w większym stop-

24 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1141.
25 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań, Wydawnictwo Pallottinum, 1993), pkt. 2384–2385.
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris 

consortio” (Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2000), pkt. 84.
27 Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt. 2383.
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niu dostrzegają, że powinny istnieć poważne powody takiej decyzji. Częściej rozwód 
akceptują uczniowie (27,8% uczniów względem 23,8% studentów), z kolei ograniczony 
wymiar możliwości rozwodu jest większym udziałem studentów (60,7% względem 54,3% 
uczniów). Za niedopuszczalny moralnie uważają rozwód w największym stopniu respon-
denci ze wsi i z miast do 10 tys. mieszkańców. Najwyższy poziom akceptacji instytucji 
rozwodu jest wśród respondentów z miast do 30 tys. mieszkańców. Uwzględniając auto-
deklaracje wiary religijnej, niedopuszczalność moralna rozwodu deklarowana jest przez 
odsetki: 40% głęboko wierzących (przy 52,9% dopuszczających rozwód warunkowo), 
18,8% wierzących (przy 61,6% warunkowo uznających rozwód), 4,7% wątpiących–
poszukujących (przy 66,5% wątpiących dopuszczających, że rozwód może zaistnieć pod 
ścisłymi warunkami), 7,2% niezdecydowanych religijnie (przy 55,8% opowiadającymi 
się za rozwodem z istotnych powodów), 4,1% obojętnych religijnie (przy 49,5% obo-
jętnych dopuszczających warunkowo rozwód, 42,3% opowiadających się zdecydowanie 
za rozwodem) oraz 2,4% niewierzących (przy 61,4% dopuszczających rozwód i 33,9% 
stawiających warunki). Wspomniane warunki, czy istotne okoliczności dopuszczające 
rozwód, to przede wszystkim przemoc w rodzinie ze strony współmałżonka oraz zdrada 
przez współmałżonka.

Jeszcze jedno pytanie, które w tym kontekście zostało postawione respondentom doty-
czyło ich poglądu na to, czy nakaz nierozerwalności pochodzi bezpośrednio od Boga? 
28,8% respondentów odpowiedziało twierdzącej, z czego 31,6% kobiet i 24,9% mężczyzn. 
Przecząco odpowiada 51,2%, z czego 51% kobiet i 51,6% mężczyzn. Nie ma zdania w tej 
kwestii 19,9%. Odpowiedzi twierdzących częściej udzielali studenci (30,8% względem 
28% uczniów), najczęściej trzeciego roku, ale i uczniowie klasy pierwszej; przeczące były 
udziałem uczniów i studentów w równym stopniu, zwłaszcza maturzystów i studentów 
pierwszego roku. Bardziej skłonni do uznawania boskiego pochodzenia nierozerwalno-
ści małżeństwa, są respondenci z rodzin pełnych (31%) i niepełnych, gdzie nie żyje jeden 
z rodziców (27%). Zdecydowanie przeczą boskiemu pochodzeniu tego nakazu respon-
denci z rodzin niepełnych, gdzie rodzice są po rozwodzie. Biorąc pod uwagę religij-
ność rodziny, uznającymi boskie pochodzenie nakazu nierozerwalności są w większości 
respondenci z rodzin wierzących–praktykujących, negującymi są respondenci z rodzin 
niewierzących–niepraktykujących i obojętnych religijnie. Biorąc pod uwagę autode-
klaracje wiary religijnej, odpowiedzi twierdzące rozkładały się w sposób następujący: 
65,7% głęboko wierzących, 40,5% wierzących, 21,7% wątpiących–poszukujących, 14,7% 
niezdecydowanych, ale przywiązanych do tradycji, 12,4% obojętnych religijnie i 3,9% 
niewierzących. Odpowiedzi przeczące rozkładają się odwrotnie, im mniejsza wiara, tym 
większy stopień braku uznania dla nadprzyrodzonych źródeł nakazu o nierozerwalności 
małżeństwa. Młodzież badana widzi więc w większości w tym nakazie, który w prak-
tyce przekłada się na zakaz rozwodów, nakaz określony przepisami Kościoła, ale nieko-
niecznie umocowany w prawie boskim.

Uzyskane w toku obserwacji wyniki wskazują, że młodzież z terenu diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej postrzega małżeństwo przez pryzmat świecki. Sakramentalny wymiar 
pozostaje istotny w symbolicznym stopniu, choć należy sformułować wniosek, że trudno 
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wręcz mówić o tym, że młodzież traktuje małżeństwo jako sakrament. Część kościelna 
kwestii matrymonialnej jest raczej formą celebracji, a sama instytucja ma w świadomo-
ści badanych charakter prawnego uzgodnienia. Pomimo tendencji obecnej w dyskursie 
publicznym o obniżaniu się roli małżeństwa wśród młodzieży i twierdzeń, że młodzież 
dostrzega większe znaczenie w samym akcie miłości niż w instytucjonalnym porząd-
kowaniu i regulowaniu związku przez małżeństwo, badana młodzież deklarowała, że 
małżeństwo jest potrzebną społecznie instytucją, choć czas i jego zawieranie powinny 
być poprzedzone dobrym poznaniem drugiej osoby.

Małżeństwo zawierane do końca życia jest postrzegane jako decyzja obarczona nad-
miernym ryzykiem. Narzeczeni częstokroć odkładają zawarcie małżeństwa na czas 
bliżej nieokreślony. Ślub kościelny staje się wydarzeniem społecznym, nie będąc przy 
tym gwarantem trwałości małżeństwa. Trudności ekonomiczne i inne warunki zniechę-
cają w ogóle młodych do zawierania małżeństwa, ale zachęcają ich do życia bez ślubu. 
Potwierdzają to także dane: mieszkanie bez ślubu akceptuje w wymiarze moralnym 
ponad 61% badanych. Zdecydowane „nie” w tej kwestii wypowiada 8,9% ankietowa-
nych. Wśród głęboko wierzących, najwięcej jest tych, którzy stwierdzają, że związek 
bez ślubu jest moralnie problematyczny (40% odpowiedzi), ale z drugiej strony 1/5 ma 
przeciwną opinię. Wierzący w tym względzie są ewidentnie po stronie dopuszczalności 
moralnej takiej formy (47,4% względem 10,1% przeciwnych), choć 1/4 z nich nie ma zda-
nia. Wśród wątpiących tylko 7% deklaruje sprzeciw moralny, a wśród niezdecydowanych 
4,2% badanych, wśród obojętnych religijnie 2,1% badanych, a wśród niewierzących 0,9% 
badanych. Oznacza to, że nawet wśród deklarujących wiarę religijną są licznie reprezen-
towani respondenci, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Kościoła. Dla pewnej jasno-
ści, warto dodać, że 22,6% stawia warunki. Są to: stan tymczasowy zmierzający finalnie 
do zawarcia małżeństwa, względy ekonomiczne związane ze studiami czy konieczność 
poznania siebie, czy mieszkanie razem, ale bez podejmowania współżycia intymnego.

5. Zdrada małżeńska w moralnej ocenie badanych

Stanowisko Kościoła w zakresie zdrady małżeńskiej najbardziej precyzyjnie wyraża 
Katechizm Kościoła Katolickiego: „Gdy dwoje partnerów, z których przynajmniej jeden 
jest w związku małżeńskim, nawiązuje stosunki płciowe, nawet przelotne, popełniają oni 
cudzołóstwo. Chrystus potępia cudzołóstwo nawet w postaci zwykłego pożądania (…). 
Szóste przykazanie i Nowy Testament bezwzględnie zakazują cudzołóstwa. Cudzołó-
stwo jest niesprawiedliwością. Ten, kto je popełnia, nie dotrzymuje podjętych zobowią-
zań. Rani znak przymierza, jakim jest węzeł małżeński, narusza prawo współmałżonka 
i godzi w instytucję małżeństwa, nie dotrzymując umowy znajdującej się u jego podstaw. 
Naraża na niebezpieczeństwo dobro rodzicielstwa ludzkiego oraz dzieci, które potrzebują 
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trwałego związku rodziców”28. Od strony porządku religijnego, odpowiedź w zakresie 
moralnej dopuszczalności zdrady małżeńskiej brzmi: zdecydowanie nie. Zdrada małżeń-
ska nie znajduje uznania moralnego również wśród młodych respondentów. Ponad 80% 
z nich deklaruje stanowczo, że nie dopuszczają jej moralnie. Zwłaszcza kobiety deklarują 
potrzebę wierności w związku, a wśród mężczyzn z kolei znajduje się więcej tych, któ-
rzy dopuszczają możliwość zdrady, pod pewnymi warunkami, np. kiedy żona zdradza 
męża lub kiedy jest to jednostkowy przypadek. Uczniowie i studenci są w tym wzglę-
dzie zgodni, im respondent jest starszy tym, bardziej przeciwstawia się dopuszczalno-
ści moralnej zdrady małżeńskiej. Najbardziej radykalni w tym względzie są respondenci 
z miast do 30 tys. mieszkańców i do 10 tys. mieszkańców. Na zdecydowanie potępienie 
zdrady decydują się zarówno głęboko wierzący (91,4%), jak i niewierzący (76,4%) – choć 
jak można zauważyć w nieco mniejszym stopniu. Warunkową zdradę, z wymienionych 
wyżej powodów akceptują w najwyższym stopniu niewierzący (13,3%), a następnie obo-
jętni religijnie (11,4%), niezdecydowani (10,8%), wątpiący (10,4%), wierzący (6%) oraz 
głęboko wierzący (8,6%). Respondenci zauważają ponadto, że zdrada małżeńska jest 
wystarczającym powodem rozwodu. Ujawnia się tu zatem obecne w świadomości mło-
dzieży pragnienie wyłączności w posiadaniu partnera.

Zakończenie i wskazania pastoralne

Badania młodzieży z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pokazują, że małżeń-
stwo jako instytucja społeczna i wspólnota nie jest wyraźnie postrzegana przez bada-
nych jako anachronizm. Do prezentowanego obrazu należy jednak dodać, że 64,2% 
badanych zadeklarowało, że w przyszłości, chce zawrzeć związek małżeński (3 spo-
śród badanych jest już w związkach małżeńskich), ale 14,5% deklaruje wyraźnie brak 
takiej woli, 21,3% nie ma zdania w tej sprawie. Spośród odpowiedzi na to pytanie warto 
wyodrębnić najbliżej względem tej decyzji pozostających wiekowo studentów 3 roku stu-
diów, gdzie wolę zawarcia małżeństwa deklaruje 74,5% respondentów, a 10,4% nie chce 
takiego związku zawierać. Najczęściej rezygnację deklarują respondenci, którzy sami 
przeżyli rozwód w swoich domach. Warto też wskazać, że im młodszy respondent, tym 
zwiększa się poziom deklaracji o rozwodzie rodziców lub życiu w rodzinie monoparen-
talnej. Małżeństwo jednak traktowane jest w przypadku jego zaistnienia, jako instytu-
cja, za którą bierze się odpowiedzialność, na co wskazuje wysoki współczynnik braku 
akceptacji zdrady małżeńskiej. W aspekcie moralności małżeńsko-rodzinnej młodzież 
przyjmuje, że wybrane zasady moralności katolickiej można uznać za słuszne, ale nie 
akceptuje ich całościowo.

Moralność małżeńska deklarowana przez młodzież pozostaje w lekkim dystansie 
względem ujęcia tych norm przez Kościół. Widać to w odbiorze cech małżeństwa, gdzie 

28 Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt. 2380–2381.
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młodzież wskazuje na świecki wymiar postrzegania małżeństwa, w stosunku do nieroze-
rwalności, gdzie ujawnia się potrzeba młodzieży do możliwości opuszczenia niewygod-
nego związku małżeńskiego, a sam nakaz nie jest interpretowany przez młodzież jako 
boski nakaz. Nierozerwalność małżeńska nie jest już warunkiem sine qua non porządku 
rodzinnego, a sfera współżycia seksualnego przestaje być sferą objętą wyłącznie klauzulą 
małżeńską. Instytucje kościelne, o ile współtworzą moralność indywidualną i społeczną, 
działają w świecie krzyżujących się wpływów ideowych, wychowawczych, mental-
nych, o często silniejszych możliwościach oddziaływania29. Oczywiście, ten dystans 
zauważalny był w badaniach już dawno. Zofia Skórzyńska pod koniec lat 50. zauwa-
żyła, że wysoki wskaźnik deklaratywności katolicyzmu, nie wyklucza niekonsekwencji 
i sprzeczności wewnętrznych w ramach zarówno postawy katolickiej wśród wierzących, 
jak i postawy ateistycznej wśród niewierzących30. Wiara religijna oznacza zwiększanie 
się stopnia akceptacji moralności katolickiej, ale z tym zastrzeżeniem, że nie oznacza to, 
że głęboka wiara oznacza fundamentalizm w odniesieniu do zasad moralności katolickiej.

Prezentowane badania stanowią też wyzwanie pastoralne. Marek Dziewiecki zauważa, 
że „małżeństwo zawarte w Kościele katolickim to nie tylko prywatna decyzja dwojga 
narzeczonych. To także sakrament i znak nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Z tego 
względu drugim obok domu rodzinnego miejscem dorastania do miłości małżeńskiej 
i rodzicielskiej jest parafia”. Jednocześnie, jak dodaje autor, „przygotowanie do małżeń-
stwa zaczyna się bowiem już w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości, a przejawia się 
w trosce duszpasterzy o dobrze przygotowaną i poprowadzoną katechizację, o tworzenie 
różnych ruchów i grup formacyjnych w parafii, o wartościowe i dobrze zorganizowane 
rekolekcje parafialne dla dzieci i młodzieży, o pielgrzymki i inne formy duszpaster-
skich kontaktów z wychowankami”31. W powyższym kontekście warto też przypomnieć 
refleksję Synodu nt. młodzieży w 2018 r., podkreślającą, że małżeństwo jest powoła-
niem, które domaga się rozeznania, a małżeństwo i rodzina dla wielu młodych pozostają 
jednymi z pragnień i projektów, które starają zrealizować32. Czyniąc więc zadość tej 
istotnej reminiscencji, przed Kościołem ciągle na nowo konstytuuje się wyzwanie, by 
kształtować wśród młodych postawę świadomej refleksji, jak chcieliby, żeby wyglądało 
ich życie, na ile jest to droga małżeńska i czy takie właśnie jest ich powołanie. Zadaniem 
Kościoła jest tę refleksję wywoływać, tak by decyzja o zawarciu małżeństwa nie była 
kwestią chwilowego uniesienia czy realizacji zamiarów bliskich, czy kwestii mody. Prze-
strzenią takiej refleksji, obok katechezy szkolnej, powinny być rekolekcje pomagające 
rozeznawać powołanie. W codzienności duszpasterskiej, temat ten powinien pojawiać 

29 Bryan R. Wilson, „Religia w zsekularyzowanym społeczeństwie”, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. 
Władysław Piwowarski (Kraków, 1998), 356; Mirosława Marody, Jednostka po nowoczesności (Warszawa: Wy-
dawnictwo Scholar, 2016), 140.

30 Zofia Skórzyńska, „Młodzież w świetle ankiety «Mój światopogląd»”, Więź 7–8 (1960): 94–98.
31 Marek Dziewiecki, „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa”, dostęp 16.01.2019, https://opoka.org.pl/biblio-

teka/M/MS/malzenstwo_przygotowanie.html.
32 Sekretariat Synodu, „Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży”, Watykan, 8 maja 2018 r., dostęp 16.01.2019, 

https://ekai.pl/dokumenty/instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy.
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się w indywidualnych rozmowach duszpasterzy z wychowankami, jak i stanowić istotny 
element formacji w ramach ruchów religijnych. Wraz z kwestią rozeznawania powoła-
nia, istotnym elementem refleksji powinno stać się zagadnienie ukazywania chrześci-
jańskiego wymiaru miłości, o której Jan Paweł II mówił, że „czerpie ze źródła miłości, 
którym jest Jezus, Syn Boży ofiarowany za nas. Zdolność miłowania tak, jak miłuje Bóg, 
ofiarowana jest każdemu chrześcijaninowi jako owoc paschalnego misterium śmierci 
i zmartwychwstania”33. Wraz z wymiarem duchowym, istotnym elementem formacji jest 
kształtowanie kompetencji dialogu, porozumiewania się, budowania zgody i przebacze-
nia. Wreszcie, biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcia, przygotowanie do małżeń-
stwa i rodziny nie może pomijać treściowo kwestii moralności, tak by przy kanonicznym 
badaniu narzeczonych pytania o sferę moralną nie były dla narzeczonych pierwszym 
źródłem kontaktu z tą problematyką. Istotnym problemem jest też duszpasterska opieka 
nad rodzinami, aby były miejscem kształtowania powołania, rozeznawania drogi życia 
i wzrostu wiary, by było to pierwsze miejsce socjalizacji człowieka, stanowiąc także 
ważne odniesienie w późniejszym życiu. Jan Paweł II podkreślał, że „Kościół nie tylko 
naucza o małżeństwie i rodzinie, strzegąc integralnej prawdy o nich, ale towarzyszy 
osobom w przygotowaniu się do związku małżeńskiego, a następnie uczestniczy w ich 
codziennej wędrówce w kierunku stopniowego urzeczywistniania wartości i obowiąz-
ków małżeństwa i rodziny”34. Pastoralny wymiar troski duszpasterskiej o małżeństwo 
i rodzinę precyzuje adhortacja Amoris laetitia, gdzie parafia wskazana jest jako miejsce 
prowadzenia duszpasterstwa rodzin i przygotowania do życia w rodzinie: „nie wolno 
poprzestawać na głoszeniu czysto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych 
problemów ludzi. Nie chodzi tylko o przedstawienie jakichś norm, ale o zapropono-
wanie wartości, odpowiadając na ich zapotrzebowanie, które stwierdzamy dziś także 
w krajach najbardziej zlaicyzowanych” – podkreśla papież w adhortacji35. Główny zatem 
wkład duszpasterski do sfery małżeństwa i rodziny wnoszony jest przez parafię, będącą 
„rodziną rodzin”, w której harmonijnie mają swój udział też, jak zauważa papież Franci-
szek, małe wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia kościelne. Za istotne wyzwanie pastoralne 
w omawianym kontekście, papież uznaje niesienie pomocy młodym ludziom w odkryciu 
wartości i bogactwa małżeństwa: „powinni oni mieć możliwość poznania atrakcyjności 
pełnej jedności, która uwzniośla i udoskonala społeczny wymiar życia, przyznaje seksu-
alności jej najwspanialszy sens, a jednocześnie promuje dobro dzieci i daje im najlepsze 
warunki dla ich dojrzewania i wychowania”36. Co więcej, doniosłą kwestią staje się zaan-
gażowanie doświadczonych i realizujących opisywane wartości, małżeństw do formacji. 

33 Jan Paweł II, „Teologalna cnota miłości: miłość do Boga. Audiencja generalna 13 października 1999 r.”, dostęp 
16.01.1999, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje.

34 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris 
consortio”, 65.

35 Franciszek, Adhortacja „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie (Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2016), 
201.

36 Franciszek, Adhortacja „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie, 205.
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Wobec wyzwań, które znajdują też odzwierciedlenie w omawianych badaniach, ważną 
kwestią jest też, w świetle opisywanego dokumentu, towarzyszenie Kościoła młodym 
małżonkom w pierwszych latach małżeństwa. Z tej perspektywy Amoris laetitia wpro-
wadza jeszcze jeden ważny aspekt troski pastoralnej wobec współczesnych poglądów 
młodzieży na kwestie małżeństwa i rodziny: trwałość małżeństwa. W adhortacji wyraź-
nie podkreślony jest wymiar małżeństwa i rodziny, której spoiwem jest wzajemna miłość, 
a która ma charakter życiowej postawy. Swoistą przestrogą są choćby poniższe słowa: 

„codzienność, a nie chwilowe uniesienie. Biskupi Kenii zauważyli, że wielu młodych zbyt 
koncentruje się na dniu swego ślubu, zapominając o zaangażowaniu na całe życie, jakie 
mają wkrótce wyrazić. Trzeba pomóc w zrozumieniu, że sakrament to nie tylko jakiś 
moment, który potem staje się częścią przeszłości i wspomnień, ale wywiera on swój 
wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały”37. 

Ważnym odniesieniem w refleksji pastoralnej jest więc dostrzeżenie, na ile wskazy-
wane przez przywoływane adhortacje towarzyszenie jest z perspektywy danej parafii 
realne i podejmowane, i na ile faktem jest opisywana przez papieży codzienna wędrówka, 
z pewnością wymagająca wysiłku, aby możliwie zmniejszać obszar dysonansu pomiędzy 
moralnością subiektywną młodych ludzi a moralnością religijną i nauczaniem Kościoła 
w zakresie małżeństwa i rodziny ukazywaną w sposób żywy, zachęcający i pozytywny, 
nie sprowadzony do norm, zakazów i dyrektyw. 
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Streszczenie

Celem przedstawianego opracowania jest zauważenie, na ile postawy moralne w kwestii mał-
żeńsko-rodzinnej respondentów będących uczniami szkół średnich i studentów uczelni wyż-
szych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej mają swoje źródła i znajdują inspirację z norm 
moralności katolickiej, a na ile pozostają rozbieżne? W aspekcie moralności małżeńsko-

-rodzinnej badana młodzież przyjmuje, że wybrane zasady moralności katolickiej można 
uznać za słuszne, ale nie akceptuje ich całościowo. Stąd prezentowany obraz z badań anali-
zowany jest także pod kątem wyzwań pastoralnych.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, moralność, młodzież, doktryna katolicka
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Abstract

MARITAL-FAMILY MORALITY IN TERMS OF HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY 
STUDENTS IN THE KOSZALIN-KOLOBRZEG (KOŁOBRZEG) DIOCESE. 
SOCIOLOGICAL AND PASTORAL STUDY

The aim of the study is to see how moral attitudes to the marital-family aspects have their 
sources and find inspiration from the norms of Catholic morality, and how do they remain 
divergent? The respondents are high school and university students from the Koszalin-Kolo-
brzeg (Kołobrzeg) diocese. In the aspect of marital-family morality the examined youth 
assume that selected principles of Catholic morality may be considered right, but they do not 
accept them as a whole. Therefore, the presented research is also analyzed in terms of pastoral 
challenges.

Keywords: marriage, family, morality, youth, Catholic doctrine



Sławomir Zatwardnicki1

POSZUKIWANIE „OBJAWIEŃ ANTROPOLOGICZNYCH” 
W CHRYSTOLOGII. WSKAZÓWKI METODOLOGICZNE

Wstęp

Temat artykułu zrodził się przy okazji przygotowywania prelekcji dotyczącej rozumie-
nia pewnego okresu życia ludzkiego w świetle ziemskiego życia Chrystusa. Tego rodzaju 
refleksja domaga się właściwej metodologii pozwalającej na uzyskanie „objawień antro-
pologicznych” z chrystologii. To, co w wystąpieniu sympozjalnym zostało naszkicowane 
i służyło jako tło do wyprowadzenia wniosków2, w niniejszym tekście zostaje posze-
rzone do tego stopnia, że może służyć jako założenie metodologiczne możliwe do zużyt-
kowania w szerzej pojętych poszukiwaniach antropologicznych.

Najpierw, w paragrafie 1, zostanie określona relacja między antropologią a chrysto-
logią. Następnie w paragrafie 2 będzie wskazana konieczność uwzględnienia faktu, że 
„dla naszego zbawienia” Słowo stało się ciałem. W paragrafach 3–6 zostanie wyarty-
kułowana doktryna chrystologiczna wraz z jej współczesną interpretacją, dzięki czemu 
badacz otrzyma poręczny klucz hermeneutyczny do prowadzenia badań nad opisanym 
w Ewangeliach życiem Wcielonego. W świetle egzystencji Słowa, które stało się cia-
łem, można interpretować poszczególne okresy i generalne ukierunkowanie życia ludz-
kiego, oczywiście przy założeniu, że w całym procesie pamięta się o treściach zawartych 
w dwóch pierwszych paragrafach.

1 Dr Sławomir Zatwardnicki – doktor teologii, stopień uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocła-
wiu, adiunkt w tejże uczelni. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Wykładowca, publi-
cysta, autor wielu artykułów oraz osiemnastu książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce 
oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-for-
macyjną, odpowiedzialny za jedną z filii Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Naza-
retu Matki Kościoła; ORCID: 0000-0001-7597-6604. Adres do korespondencji: 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 
33 m. 5; e-mail: zatwardnicki@gmail.com.

2 Chodzi o wystąpienie wygłoszone 26 lutego 2019 roku w ramach 51. Tygodnia Eklezjologicznego w Lublinie.
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1. Prymat chrystologii nad antropologią

Stwierdzenie, że Syn Boży stał się człowiekiem (por. J 1,14) oznacza, że coś o sobie, 
jako ludziach, wiadomo; przynajmniej tyle, że człowiek potrafi uchwycić, że Słowo stało 
się współistotne ludziom oraz wymienić „składowe” tej współistotności3. Wszelako nie 
wolno objawienia, jakie Wcielony przynosi dla poznania samych siebie, sprowadzać 
do dodatkowej wiedzy, która jedynie dopełniałaby to, co możliwe do poznania na dro-
dze naturalnej4. Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę grzech, którego konsekwencją jest 
oddzielenie od Stwórcy, co z kolei z konieczności skutkuje nieznajomością tego, kim się 
jest jako stworzenie5. W efekcie ludzką naturę chciano by czytać w taki sposób, jakby 
mogła ona być pojmowalna bez jej związku z tym, co nadprzyrodzone. Dlatego jeśli 
wolno w refleksji o człowieku poruszać się po kole hermeneutycznym, to zdecydowanie 
należy przyznać supremację chrystologii nad antropologią w rozpatrywaniu ich wzajem-
nego związku. Nie „nasze” człowieczeństwo stanowi miarę dla inkarnacji, ale odwrotnie; 
wynika to wprost z chrystologii, jeśli nie ma ona popaść w nestorianizm. Wewnętrzna 
jedność boskości i człowieczeństwa w Chrystusie każe odrzucić myślenie o natura pura6.

Konsekwentnie można dopowiedzieć: jeśli nie można powiedzieć, że niczego o wieku 
młodzieńczym nie wiadomo, wiedza ta musi być przewyższona, a w dużym stopniu 
zanegowana w świetle objawienia, którego apogeum jest Słowo Wcielone7. Przy czym, 
jeśli pamiętać, że inkarnacja następuje ze względu na zbawienie człowieka, nie wolno 

3 Sobór Chalcedoński, „Definicja wiary”, 11, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. 
Tom I. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II. (325–787), 
układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 24 (Kraków, 2007), 214–224. Na hi-
storię kształtowania się ortodoksji chrystologicznej w konfrontacji z pojawiającymi się herezjami można w jakiejś 
mierze spoglądać właśnie z perspektywy obrony elementów konstytutywnych bycia człowiekiem.

4 Grzegorz Strzelczyk, „Relacja antropologia – teologia. Dopowiedzenie metodologiczne”, Śląskie Studia Histo-
ryczno-Teologiczne 2 (2011): 429, 431–433. Polski teolog podkreśla jednak konieczność utrzymywania siłą rzeczy 
chwiejnej równowagi między antropologią a chrystologią, co oznacza, że nie wolno wyprowadzać apriori wnio-
sków z samych danych objawienia, bez poważnego potraktowania wiedzy antropologicznej.  Grzegorz Strzelczyk, 

„Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii”, w: Antropologia miejscem spotkania 
i dialogu międzyreligijnego, red. G. Kucza, G. Wita (Katowice, 2008), 117–127.

5 W efekcie aktu nieposłuszeństwa, ludzki intelekt został zaciemniony, tak że trudno jest mu właściwie rozumować 
i poznawać prawdę. Miłość intelektu do prawdy została skażona arogancją i egoizmem. Osłabiona wola paraliżuje 
gotowość poszukiwania prawdy, a jednocześnie podtrzymuje upór przed posłuszeństwem prawdzie – Jan Paweł 
II, Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między 
wiarą a rozumem (Poznań: Pallottinum, 1998), nr 22; Thomas Gerard Weinandy, „Reason, Faith and Obedience”, 
Logos 4 (2010): 143.

6 Aaron Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 
Modern Theology 24, 2 (2008): 201; Peter Kreeft, The Philosophy of Jesus (Indiana: South Band, 2007), 75–76: 

„Christ shows us how abnormal we are be being the norm. (…) That is the crucial epistemological question in 
anthropology: do we judge Christ or does Christ judge us?”.

7 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”, nr 2, w: Sobór Watykań-
ski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 350–363: „Przez to Objawienie 
najgłębsza prawda zarówno o Bogu, jak i o zbawieniu ludzi jaśnieje dla nas w Chrystusie, który jest zarazem 
Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia”. Porównaj również: Gerald O’Collins, Revelation. Towards a Christian 
Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ (Oxford: Oxford University Press, 2016), 72.
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mówić o chrystologii oddzielonej od soteriologii – nauka o Osobie i dziele Chrystusa sta-
nowi całość; można powiedzieć, że nauka o zbawieniu jest nauką o Chrystusie pod kątem 
Jego proegzystencji8. Zwłaszcza wymiar relacji młodego człowieka do Boga – a zatem, 
konsekwentnie, otwarcie na to, co nadprzyrodzone, a wywierające skutek w naturze – 
może zostać odsłonięty dopiero dzięki Wcielonemu. Ta aporia pierwszeństwa chrystolo-
gii przed antropologią będzie decydująca dla dalszych rozważań.

2. Ważkość twierdzenia propter nostram salutem

Wokół centralnego artykułu wyznania wiary mówiącego o wcieleniu Boga „krąży myśl 
teologów wszystkich stuleci, którzy w jego zwierciadle próbują pojąć coś z tajemnicy 
Boga i człowieka”9. Nie jest jednak do końca poprawna konstatacja, że skoro Słowo stało 
się człowiekiem, to w człowieczeństwie Wcielonego, jak w lustrze, odbija się ludzkie 
człowieczeństwo; że wystarczy popatrzeć na tego Człowieka, żeby wiedzieć, kim jest 
człowiek; czyli, innymi słowy, że z chrystologii dają się wprost wyprowadzić wnio-
ski antropologiczne. Ewangelista Jan pisze, że „na początku było Słowo, to Słowo było 
u Boga, Bogiem było to Słowo” (J 1,1), i właśnie nie kto inny, lecz „to Słowo, pełne łaski 
i prawdy, ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas” (J 1,14)10. W Credo wyznaje 
się, że Jednorodzony „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”, a „za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy [Marii Panny] i stał się człowiekiem”. 
Prawdziwym człowiekiem zostaje zatem „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg 
prawdziwy z Boga prawdziwego”. Tak więc postrzegając Wcielonego – widać nie czło-
wieka „po prostu”, ale Syna „wczłowieczonego”.

Gdyby Jezus był (i gdyby to było w ogóle możliwe) jedynie „prawdziwym człowie-
kiem” pośród nas, nieprawdziwych ludzi11, wtedy moglibyśmy uczyć się bezpośrednio, 
czym jest człowieczeństwo, i do tego doskonałego wzoru człowieka dążyć. Ale Wcielony 
jest „Bogiem prawdziwym”, który stał się verus homo nie przestając być verus Deus, 
a inkarnacja dokonała się nie tylko propter nos homines, ale i propter nostram salutem. 
Należy zatem dostrzec dwa fakty: po pierwsze, właśnie dlatego może być Wcielony praw-
dziwym człowiekiem, że jest prawdziwym Bogiem. Jak z całym naciskiem podkreśla 
Aaron Riches w swojej godnej lektury książce Ecce homo: „Jesus is not a mere human 
(«purus homo»), he is «verus Deus et verus homo»; he is exceptional, unrepeatable and 

8 Gerhard Ludwig Müller, Dogmatyka katolicka, tłum. Wiesław Szymona (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015), 
394–395.

9 Joseph Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. Juliusz Zychowicz (Kraków: Wy-
dawnictwo Znak, 1995), 69–70.

10 Biblia pierwszego Kościoła, przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, Prymasowska 
Seria Biblijna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017).

11 Kreeft, The Philosophy of Jesus, 73: „Christ is not just the perfect anthropologist; He is perfect «anthropos». He is 
what anthropology is all about. He is as man is designed to be. He is not the freak; we are the freaks”.
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unique among all other human beings: he is true God from true God, come down from 
above, incarnated of the Virgin and crucified for us”12.

Po drugie, celem Jego przyjścia jest pożytek ludzi oraz ich zbawienie. Właśnie inter-
wencja Boska dokonująca się pro nobis prowokuje do podjęcia radykalnego pytania o to, 
kim jesteśmy jako ludzie13. Ale z kolei oznacza to, że widzimy nie bezpośrednie objawie-
nie się człowieka w Chrystusie, lecz pośrednie. Dostrzegamy siebie jako umiłowanych 
do tego stopnia, że sam Bóg zdecydował się wcielić i poddać Passze, ale też człowiek 
postrzega siebie w Nim jako tego, który naprawdę potrzebuje zbawienia. Patrzący na 
Chrystusa musi dostrzec wszystkie dane, które są mu objawione: doskonałe człowie-
czeństwo przenika się we Wcielonym z dźwiganiem ludzkiej upadłej kondycji. Postrze-
gać należy zatem „równocześnie” Syna, który stał się prawdziwym człowiekiem, siebie 
upadłych, a mimo wszystko umiłowanych „do końca” (czego preludium jest wcielenie) 
oraz Zbawiciela, który jako człowiek wybawia grzeszników, a co za tym idzie, ukazuje 
zarówno istotę grzechu, jak i drogę, którą należy iść ku wyzwoleniu.

Dlatego wymaga istotnej dopowiedzi definicja Rahnera, według której człowiek „jest 
dokładnie właśnie tym, czym staje się (pozostając Bogiem) sam Bóg wtedy, gdy uze-
wnętrznia samego siebie w wymiarze tego, co w stosunku do Niego inne – tego, co 
nie [jest] boskie”14. Nie uwzględnia się tutaj związku chrystologii z soteriologią. Bóg 
w Chrystusie „uzewnętrznił” się dla człowieka potrzebującego odkupienia; nie jest dane 
człowiekowi zobaczyć, czy/jak stałby się Bóg człowiekiem, gdyby nie grzech wołający 
o miłosierdzie Boże.

Chrystus, można powiedzieć sugestywnie za Peterem Kreeftem, „is an x-ray mirror: 
when we look at Him, we see our own depth”15. Obraz ten należy dopełnić: dostrzega się 
nie tylko głębię człowieczeństwa, ale również w sposób pośredni otchłań grzechu. Rent-
genowskie lustro odzwierciedla pozytywne aspekty człowieka, we Wcielonym jaśnie-
jące na sposób wyjątkowy (unia hipostatyczna). Ale ukazuje też ciemne plamy choroby 
człowieka widocznej, na zasadzie negatywu, w drodze Chrystusa idącego „pod górę” 
ludzkiego upadku. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że zarówno na Słowo Wcielone, 
jak i na człowieka, należałoby patrzeć dynamicznie, a nie statycznie. W tym sensie trzeba 
by mówić nie tyle o rentgenowskim pojedynczym kadrze, ile o całym filmie. Inaczej 
jednak działają prawa czasu w od początku „gotowym” i bezgrzesznym Synu, a inaczej 
w człowieku, który jest synem z łaski, a nie z natury, i który dopiero w czasie porzuca 
„starego człowieka”, aby dopiero na końcu stać się „gotowym” nowym stworzeniem.

12 Aaron Riches, Ecce homo. On the Divine Unity of Christ (Michigan: Grand Rapids, 2016), 222–223. Thomas 
Gerard Weinandy, Jesus the Christ (bmw, 2017), 54: „Jesus «is» the Son of God «existing» as man”. Jest On 
«prawdziwym Synem Boga»; ten Syn Boga jest «prawdziwym człowiekiem»; Syn Boży prawdziwie jest człowie-
kiem – Weinandy, Jesus the Christ, 54, 79.

13 Strzelczyk, „Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii”, 117.
14 „Antropologia”, w: Herbert Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, tłum. i oprac. Tadeusz Mieszkowski, Paweł 

Pachciarek, konsult. nauk. Jacek Salij (Warszawa, 2005), 12.
15 Kreeft, The Philosophy of Jesus, 74.
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Tak że „teraz oglądamy przez zwierciadło, w ukryciu zagadki, a wówczas – twarzą 
w twarz; teraz poznaję cząstkowo, a wówczas poznam w pełni, jak i zostałem poznany” 
(1 Kor 13,12). Być może mistyk byłby w stanie uchwycić wszystkie te cząstkowe refleksy 
naraz i jednocześnie ogarnąć całą historię, na pewno teolog musi reflektować nad nimi 
osobno i „po kolei”. A ponieważ nie wolno teologowi zgubić całościowego „jednocze-
snego” obrazu, który w istocie jest wciąż dziejącym się filmem z nim, jako bohaterem 
grającym swoją rolę – zadanie to okazuje się właściwie niewykonalne. Być może lepiej 
byłoby mówić nie tyle o poznawaniu człowieka w Chrystusie, ile o poznaniu człowieka 
przez Chrystusa, z czego dopiero wtórnie wynikałoby objawienie antropologiczne (por. 
1 Kor 13,12: „wówczas poznam w pełni, jak i zostałem poznany”).

Problemu człowieka się nie rozwiązuje, raczej jedna tajemnica – ludzka – przegląda 
się w drugiej, w misterium Chrystusa:

Chrystus-Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajem-
nicy człowieka, który wszedł w Jego „serce”. Słusznie przeto Sobór Watykański II uczy: „Ta-
jemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem 
Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy 
Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości «objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi» i okazuje mu najwyższe jego powołanie”16.

Przyglądanie się Wcielonemu musi być zatem nie tyle poznawaniem Chrystusa, ile 
poznawaniem tego, w jaki sposób człowiek został przez Niego poznany. „Nie mamy 
jako arcykapłana kogoś, kto nie potrafi czuć naszych słabości, lecz właśnie kogoś, kto 
podobnie doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). Dopiero wtórnie, 
w Chrystusie Zbawicielu, „rozszyfrowuje” się misterium człowieka. W żadnym razie 
nie wolno sprowadzić wyjaśnienia tajemnicy człowieka do prostej konstatacji: kto zoba-
czył Chrystusa, zobaczył prawdziwego człowieka, i teraz już wie, jak przeżywać swoje 
człowieczeństwo. Tego rodzaju konkluzja implikowałaby w istocie pelagiańskie próby 
naśladowania Jezusa–człowieka.

16 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej 
posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów 
i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli (Poznań: Pallottinum, 1979), nr 8. Sobór Watykański II, 

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, nr 22, w: Sobór Watykański 
II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 526–606 (dalej GS); O’Collins, 
Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ, 80; Weinandy, Jesus the 
Christ, 170–171. Ratzinger pozostawał krytyczny wobec pierwszej części GS właśnie z powodu tego, że dopiero 
w nr 22 pojawiło się odwołanie do Trójcy Świętej. Dokument wydaje się prezentować filozoficzny obraz czło-
wieka jako rozsądnego i wolnego, w związku z czym doktryna chrześcijańska byłaby jedynie ukoronowaniem, 
a w istocie niezrozumiałym obciążaniem historią Chrystusa człowieka, który „po pelagiańsku” już wcześniej 
miałby być wolny i znający samego siebie. Teolog chwalił za to nr 22 konstytucji, który potem stał się najczęściej 
cytowaną soborową wypowiedzią przez Jana Pawła II – Tracy Rowland, „The Humanism of the Incarnation. Ca-
tholic, Barthian, and Dutch Reformed”, Nova et Vetera 1 (2015): 134–135. 
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3. Verus homo, ponieważ verus Deus

Jezus Chrystus to, zgodnie z definicją Soboru w Chalcedonie (451 rok), „prawdziwy Bóg 
i prawdziwy człowiek (gr. θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς), złożony z duszy rozum-
nej i ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa”17. 
Właśnie i tylko dlatego, że Wcielony nie jest kimś innym od prawdziwego Syna Bożego, 
można w Nim ujrzeć prawdziwego człowieka:

If to truly behold him is to behold the divinity, for the same reason it is also to behold true hu-
manity. Jesus is the one who is „verus homo” by virtue of the fact that he is „verus Deus”. Or 
better: Jesus is „verus homo”, the truly human „human being”, by virtue of the fact that he is 

„unus Dominus”, the one Lord come down from above18.

Chrystus jest o tyle prawdziwym i doskonałym człowiekiem, o ile jest Synem żyjącym 
jako człowiek (dwie natury, ale jedna Osoba!). A przecież ludzie, dla których stał się czło-
wiekiem, nie są synami Bożymi. Zatem między Nim a ludźmi jest nieskończona różnica 
także po wcieleniu. Mimo wszystko Pismo św. mówi również o synostwie Bożym – nie 
z natury, lecz z łaski – i że dokonał naszego odkupienia. Zatem należy widzieć „jed-
nocześnie” zarówno dystans, jak i podobieństwo między Nim a ludźmi; to ostatnie ze 
względu na przyjęte człowieczeństwo (współistotny ludziom co do człowieczeństwa) 
oraz powołanie do bycia adoptowanymi synami Boga (o ile pozostaną „w Synu”). Odwo-
łanie się do analogii (i, co za tym idzie, możliwość wyciągania wniosków antropologicz-
nych z chrystologii) zostaje uprawomocnione przez fakt, że w samym Chrystusie została 
utrzymana nieskończona „przepaść” między Bogiem a człowiekiem. Unia hipostatyczna 
nie niweluje maior dissimilitudo, owszem właśnie zachowuje, a zarazem umożliwia prze-
rzucenie „mostu komunii” między tym, co Boskie i tym, co ludzkie, ze względu na 
jedność Osoby Boskiej19. Człowieczeństwo nie zostało unicestwione we wcieleniu, co 
stanowi gwarancję możliwości usynowienia (przebóstwienia) człowieka.

Jeśli Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, oznacza to, że 
pełnia i doskonałość człowieczeństwa jest konstytuowana przez unię z Bogiem. Wciele-
nie ukazuje, że prawdziwe życie ludzkie jest możliwe o tyle, o ile człowiek żyje „w Chry-
stusie”. Wcielony Logos objawia autentyczne człowieczeństwo, z którym można mieć 
do czynienia wtedy, gdy stworzona natura spełnia się poprzez unię teandryczną20. Osta-
tecznie zatem nie jest możliwa humanizacja bez przebóstwienia albo, od drugiej strony, 
przebóstwienie, jak zauważa Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „czyni człowieka 
doskonale ludzkim: przebóstwienie jest prawdziwą i najwyższą «humanizacją» czło-

17 Sobór Chalcedoński, „Definicja wiary”, 11.
18 Riches, Ecce homo. On the Divine Unity of Christ, XVII.
19 Riches, Ecce homo. On the Divine Unity of Christ, 6–7.
20 Riches, Ecce homo. On the Divine Unity of Christ, 6–7; Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the 

Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 202.
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wieka”21. Dlatego patrystyczny aksjomat „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał 
się Bogiem” może być, zdaniem pochodzącego z Kanady teologa, przeformułowany 
w następujący sposób: „God became man that man might become truly human”22.

4. Quod non est assumptum non est sanatum

Chrystus zbawia człowieka przez swoje człowieczeństwo i w swoim człowieczeństwie. 
Quod non est assumptum non est sanatum23, trzeba powiedzieć za ojcami Kościoła. Jed-
nak jaką naturę przyjęło Słowo we wcieleniu? „In the Incarnation the Son of God did 
not assume some generic humanity but our own sinful humanity” – przekonuje Thomas 
Weinandy – „Only if the Son of God assumed our fallen nature could he heal it and save 
it”. Nawet jeśli odrzucić tę tezę podzielaną przez wielu współczesnych teologów, bez wąt-
pienia soteriologiczna wartość wcielenia opiera się właśnie na fakcie, że swoje synostwo 
przeżywa Syn po ludzku, w warunkach pogrzechowych24, idąc jakby „pod prąd” upadłej 
ludzkości. „Bóg posłał swojego Syna w ciele takim, jak każde grzeszne ciało, i wydał 
w tym ciele wyrok skazujący na grzech” (Rz 8,3).

W ten sposób pośrednio objawia się w Chrystusie to, co potrzebuje w człowieku odku-
pienia, i w tym sensie jest do pewnego stopnia „negatywem” tego, co u Wcielonego ukaże 
się jako zrealizowane, a zarazem odkupiające. Pośrednio otrzymuje również pozytywne 
objawienie tego, kim może być jako człowiek, jeśli tylko trwa wszczepiony w Chrystusa. 
Ale nie tyle na zasadzie odtworzenia w sobie Słowa Wcielonego (nie jest drugim Wcielo-
nym), ile raczej w nadziei przejścia tą samą drogą w zjednoczeniu z uwielbionym Panem, 
który dokonał naszego odkupienia.

Patrystyczny aksjomat mówiący o tym, że co nie zostało przez Chrystusa przyjęte, 
nie może być zbawione, trzeba odczytywać nie tylko statycznie, odnosząc do elementów 
ludzkiej natury, ale również dynamicznie, uwzględniając czas, w którym Wcielony wła-
śnie w ziemskiej historii dokonuje odkupienia człowieka. Tutaj należy też sytuować inte-
resujący problem okresów życia ludzkiego odkupionych przez Wcielonego, który każdy 
wiek przeżył nieskalanie, przebywając w grzesznym świecie.

21 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Teologia, chrystologia, antropologia”, tłum. J. Bielecki, I, E, 4, w: Od 
wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski 
(Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000), 133–150.

22 Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 202.
23 Grzegorz z Nazjanzu, Epistola CI, PG 37, 181–184: „To, co nie zostało przyjęte, nie zostało zbawione; ale to, co 

zostało złączone z Bogiem, to jest także odkupione (łac. Nam quod assumptum non est, curationis est experts: 
quod autem Deo unitum est, hoc quoque salutem consequitur)”.

24 Weinandy, Jesus the Christ, 99. Porównaj również: Müller, Dogmatyka katolicka, 399.
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5. Wcielenie Słowa – inkarnacja eschatologii

Jeśli Słowo stało się ciałem, to stało się również historią. Oznacza to, że ontologiczne 
stwierdzenia soboru w Chalcedonie należy czytać także egzystencjalnie, mając na 
uwadze historyczny wymiar Chrystusowego człowieczeństwa będącego nieustannie 

„w drodze”, a nawet w rozwoju. Chalcedońska „ontologizacja” jest sięgnięciem do istoty 
skrywającej się Wcielonego, a zarazem objawiającej w fenomenologicznych zdarzeniach 
i doświadczeniach opisywanych przez ewangelistów25. Od drugiej strony, ewangelijne 
wydarzenia historyczne są jak gdyby „opowiadaniem” czy lepiej „przekładaniem” onto-
logii na historyczne dzieje. Wszak nie można postrzegać człowieka w samej jego isto-
cie, wyabstrahowanej z właściwego mu ludzkiego działania dokonującego się w czasie26.

Chrystus jest „nowym Adamem”, w którym odsłania się „nowe stworzenie”. Zarazem 
Wcielony Logos w swojej ziemskiej historii nie jest jeszcze „ostatnim Adamem”, ponie-
waż wziąwszy na siebie ludzkie grzechy – zbawia ich właśnie przez to, w jaki sposób 
sobie z nimi radzi. Sam jest jeszcze w drodze ku ostatniemu Adamowi, którym stanie się 
wraz z uwielbieniem i wejściem do chwały. Wcielony jako drugi Adam, ukazuje zatem 
pierwszego Adama pośrednio. Stary Adam ukazuje się w drodze, jaką nowy Adam musi 
przejść odkupiając tamtego, z kolei drugi Adam mając z natury to wszystko, co miało 
stać się udziałem pierwszego z łaski Bożej, objawia do czego tamten Adam był – i jako 
odkupiony wciąż jest – predestynowany27. Zaś w naśladowcach Chrystusa mieszają się 
wszystkie trzy czasy: idą drogą umierania starego, a żyją życiem nowego Adama, co 
jest możliwe tylko dzięki temu, że działają w nich „eschatologiczne moce” ostatniego 
Adama. Wraz z historią przeżytą i wprowadzoną w wieczność eschatologia została 
inkarnowana28, a przez to zmieniła ludzką historię, która odtąd znajduje się we wnętrzu 
czasu Chrystusowego29.

6. Ontologia Chalcedonu w modlitwie Wcielonego

Chalcedoński οroς należy koniecznie dopełnić orzeczeniami trzeciego soboru 
w Konstantynopolu (680–681), poprzedzonymi przez refleksję chrystologiczną Mak-
syma Wyznawcy (580–662). Dopiero dioteletyzm „dopowiada” to, co w roku 451 nie 
zostało jeszcze w pełni wyjaśnione – w jaki sposób dwie natury jednoczą się w jed-
nej Osobie, bez zmieszania, ale zarazem bez pozostawania „obok” siebie, dzięki czemu 

25 David G. Bonagura, „Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Christology of Jesus’ prayer and two contemporary 
theological questions”, Nova et vetera 1 (2014): 293.

26 Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 204; 
Rowland, „The Humanism of the Incarnation. Catholic, Barthian, and Dutch Reformed”, 135.

27 Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 203.
28 Rowland, „The Humanism of the Incarnation. Catholic, Barthian, and Dutch Reformed”, 130.
29 Henri de Lubac, Słowo Boga w historii człowieka. Objawienie Boże, tłum. B. Czarnowska, Żywa wiara 7 (Kraków, 

1997), 68–69. 
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dokonuje się „przedziwna wymiana” (łac. admirabile commercium). Mająca dla ludzi 
zbawienne skutki jedność Boga i człowieka w życiu Chrystusa urzeczywistnia się w har-
monii woli Boskiej i ludzkiej30. Refleksja dokonywana na wolitywnym poziomie pozwala 
łatwiej uchwycić „objawienia” antropologiczne. Ukazuje zarówno drogę do przebycia, 
jak i odsłania prawdę o ludzkiej woli, w której dokonał się upadek człowieka (stąd zba-
wienie musiało być chciane przez Słowo za pośrednictwem ludzkiej woli31).

Zgoda obu pragnień – niestworzonego i stworzonego – uwidacznia się zwłaszcza 
(i nieraz dramatycznie, jak np. w Ogrodzie Oliwnym32) w synowskim dialogu Wcielo-
nego z Ojcem. Modlitwa Jezusa, jak podkreślał wielokrotnie Joseph Ratzinger, ukazuje 
ontologię Słowa Wcielonego:

Łukasz widzi w modlitwie Jezusa centralną kategorię chrystologiczną, z której pomocą opisu-
je tajemnicę Syna. To, co Sobór Chalcedoński wyraził formułą z dziedziny greckiej ontologii, 
u Łukasza jest wyrażone w kategorii całkowicie osobowej, z perspektywy historycznego do-
świadczenia ziemskiego Jezusa; merytorycznie istnieje przy tym zupełna zgodność z formułą 
Soboru Chalcedońskiego33.

Zdaniem bawarskiego teologa pomimo tego, że inkarnacja dokonała się propter 
nostram salutem, struktura ontologiczna Jezusa wymagała, żeby był On w komu-
nii z Bogiem również ze względu na samego siebie (propter se). Dlatego w centrum 
Chrystusowej ontologii wolno umiejscowić modlitwę, i tutaj też należałoby poszukiwać 

„cudownej wymiany”. Wynikająca z natury relacji Syna z Ojcem konieczność pozo-
stawiania w osobistym z Nim dialogu po Wcieleniu oznacza, że w dialog ten „włącza” 
Wcielony również ludzką duszę34. Kontakt z Ojcem odbywa się na poziomie wyposaże-
nia ludzkiej duszy i angażuje intelekt, wolę i uczucia, zwłaszcza miłość35. Tym samym 

30 Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 200–201, 
207; Joseph Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tłum. Wiesław Szymona (Kraków: eSPe, 2005), 117; Ratzinger, 
Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, 35; Joseph Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. 
Jolanta Płoska (Kielce: Jedność, 2005), 38–39.

31 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Wybrane zagadnienia z chrystologii”, tłum. J. Bielecki, II, 7, w: Od wia-
ry do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski (Kraków: 
SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000), 111–132.

32 Raniero Cantalamessa, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski 
(Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009), 123: „Takie było posłuszeństwo Syna; podzielał po prostu 
wolę Ojca. Posłuszeństwo Jezusa nie było jednak posłuszeństwem łatwym, wręcz przeciwnie – było to posłuszeń-
stwo najtrudniejsze z możliwych, prowadzące do krwawego potu, gdyż «Syn Boży był posłuszny według natury 
ludzkiej»; musiał zrealizować doskonałe posłuszeństwo przy pomocy takiej woli, jak nasza. Musiał zrealizować, 
jako człowiek, posłuszeństwo Boga!”.

33 Joseph Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. Juliusz Zychowicz (Kraków: Wy-
dawnictwo Znak, 1995), 82.

34 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. Wiesław Szymona (Kra-
ków: Wydawnictwo M, 2007), 22; Bonagura, „Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Christology of Jesus’ prayer and 
two contemporary theological questions”, 298–299; Riches, „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the 
Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, 200.

35 Elementami wyposażenia duszy, jako duchowej substancji człowieka, są „energie duchowe”: intelekt, wola i uczu-
cia, które stanowią „ducha ludzkiego” – Piotr Liszka, Dusza ludzka. Substancja duchowa człowieka (Wrocław: 
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Chrystus otwiera drogę do Ojca również człowiekowi – chodzi o włączenie się w Jego 
dialog z Bogiem, dialog z którego wynikają następnie dzieła podejmowane ze względu 
na posłuszeństwo Ojcu.

Zakończenie

W artykule podano wskazówki metodologiczne pozwalające na uzyskiwanie „obja-
wień antropologicznych” z chrystologii. Wyartykułowano doktrynę chrystologiczną i jej 
współczesną reinterpretację. Stanowi ona swego rodzaju klucz hermeneutyczny, dzięki 
któremu badacz może prowadzić poszukiwania antropologiczne w ziemskiej historii 
Jezusa opisanej przez hagiografów. Owocność takich badań zależna jest od uwzględnie-
nia metauwag zawartych w dwóch pierwszych paragrafach. Nie „nasze” człowieczeń-
stwo stanowi miarę dla inkarnacji, ale odwrotnie, dlatego należy pamiętać o supremacji 
chrystologii nad antropologią. Zwłaszcza należy uwzględnić, że prawdziwym człowie-
kiem stał się prawdziwy Syn Boży, a wcielenie dokonało się dla naszego zbawienia. 
Przyglądanie się Wcielonemu musi być nie tyle poznawaniem Chrystusa, ile poznawa-
niem tego, w jaki sposób ludzie zostali przez Niego poznani. Oznacza to, że w Chry-
stusie otrzymują nie bezpośrednie, lecz pośrednie objawienie się człowieka. Dostrzegać 
należy zatem zarówno Syna, który stał się człowiekiem, jak i Zbawiciela, który właśnie 
jako człowiek odkupia grzeszników idąc niejako „pod prąd” ludzkiego upadku, w czym 
z kolei ukazuje się istota ludzkiego grzechu oraz droga ku wyzwoleniu. Tak na Słowo 
Wcielone, jak i na człowieka trzeba też spoglądać dynamicznie, uwzględniając prawa 
czasu. W tym sensie patrystyczny aksjomat „co nie zostało przyjęte, nie zostało zba-
wione” należy odnieść również do poszczególnych okresów życia ludzkiego, które dzięki 
Wcielonemu mogły zostać odkupione.
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Streszczenie

Autor artykułu zaproponował wskazówki metodologiczne ważne w procesie wyprowadza-
nia prawd antropologicznych z chrystologii. W tekście zaprezentowano doktrynę chrystolo-
giczną wraz z jej współczesną reinterpretacją. Stanowi ona klucz hermeneutyczny w procesie 
prowadzenia badań nad ziemską historią Wcielonego opisaną w Ewangeliach. Podkreślono 
również fakt prymatu chrystologii nad antropologią oraz wagę twierdzenia, że Słowo „dla 
nas i dla naszego zbawienia” stało się człowiekiem. W Chrystusie człowiek otrzymuje nie 
bezpośrednie, lecz pośrednie objawienie się człowieka. Trzeba widzieć zarówno Syna, który 
stał się człowiekiem, jak i Zbawiciela, który właśnie jako człowiek odkupia grzeszników. Tak 
na Słowo Wcielone, jak i na człowieka należy spoglądać dynamicznie, uwzględniając prawa 
czasu. Patrystyczny aksjomat Quod non est assumptum non est sanatum („co nie zostało 
przyjęte, nie zostało zbawione”) wolno odnieść również do poszczególnych okresów życia 
ludzkiego odkupionych przez Chrystusa.

Słowa kluczowe: wcielenie, Słowo Wcielone, Chrystus, antropologia, chrystologia, sote-
riologia, dla naszego zbawienia, przebóstwienie, humanizacja, sobór w Chalcedonie, sobór 
w Konstantynopolu, ontologia, modlitwa, dialog Syna z Ojcem, quod non est assumptum non 
est sanatum

Abstract
LOOKING FOR ‘ANTHROPOLOGICAL REVELATIONS’ IN CHRISTOLOGY. 
METHODOLOGICAL QUIDELINES

The author of the article puts forward methodological guidelines important in the process 
of deriving anthropological truth from Christology. A Christological doctrine along with its 
modern reinterpretation is presented in the text. It is a hermeneutical key to conduct a research 
on the earthly history of the Incarnated described in the Gospels. The fact of the primacy 
of Christology over anthropology is highlighted, as well as the significance of the statement 
that the Word became man ‘for us and for our salvation’. In Christ we receive not direct, but 
indirect manifestation of a human. One should regard both the Son who became man and the 
Redeemer who, being exactly a man himself, redeems sinners. Therefore, the Incarnated Word 
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as well as a man should be regarded in a dynamic way, taking into account the time dimension. 
The patristic axiom Quod non est assumptum non est sanatum (‘what is not assumed is not 
saved’) can be also referred to particular stages of human life redeemed by Christ.

Keywords: Incarnation, Incarnated Word, Christ, anthropology, Christology, soteriology for 
our salvation, deification, humanization, Council of Chalcedon, Council of Constantinople, 
ontology, prayer, dialogue between the Son and the Father, quod non est assumptum non est 
sanatum
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MYŚL I POSTAWA EDYTY STEIN INSPIRACJĄ 
DO BUDOWANIA EDUKACYJNEJ KULTURY DIALOGU

Patrzę w oczy człowieka – który swym spojrzeniem mi odpowiada.
Pozwala mi wniknąć w swoje wnętrze, bądź broni się przede mną.

Jest panem swojej duszy: otwiera się, bądź zamyka jej wrota.
Jest w stanie wyjść z siebie i wnikać w rzeczy.

Gdy ludzie spoglądają jeden na drugiego,
 jedno „ja” stoi naprzeciw drugiego „ja” –

może to być spotkanie u wrót (duszy), bądź w (jej) wnętrzu.
Gdy jest to spotkanie we wnętrzu, wtedy drugie „ja” jest „ty”2.

Wstęp

Już Platon był zdania, że wszelki kryzys wychowania ma w istocie charakter osobowy3. 
Tak więc, kryzys szkoły jest również kryzysem osobowym. Szkoła w stanie kryzysu nie 
stanowi już bowiem wspólnoty nauczycieli i uczniów, w której zmierzający ku praw-
dzie, dobru i pięknu wychowawca pro wadzi wychowanków. Wspólnotą, w której dzięki 
wychowankom niejednokrotnie sam wychowawca bardziej zbliża się do tych warto-
ści. Najbardziej widocznym symptomem kryzysu współczesnej szkoły jest brak nadziei 
wśród młodych. Jan Paweł II trafnie dostrzegł, że jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest 
próba narzucenia antropologii obywającej się bez Boga i Chrystusa, czyli postawienie 

1 Dr Kazimiera J. Wawrzynów OSU, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Filozofii Chrze-
ścijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu oraz w WSD Franciszkanów we Wrocławiu; e-mail: jwaw-
rzyn@interia.pl.

2 Edyta Stein, Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów 
Bosych, 2015), 161.

3 Tadeusz Gadacz, „Wychowanie jako spotkanie osób”, w: Wychowanie personalistyczne, red. Franciszek Adamski 
(Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005), 213.
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człowieka na miejscu Boga. W sposób paradoksalny właśnie to zapomnienie o Bogu pro-
wadzi do porzucenia człowieka4.

Kolejną przyczyną tej sytuacji jest niewątpliwie upowszechnianie się wzorców i stan-
dardów kultury masowej, co wpływa dezintegrująco na rodzinę, a więc zwiększa poczu-
cie osamotnienia dzieci i młodzieży. Problemu braku więzi osobowych nie rozwiązują 
techniczne środki komunikacji. Świadomość, że wielu młodych ludzi poszukuje relacji 
osobowych na drodze dialogu, powinna więc zachęcać do rozwijania kultury żywego 
uczenia się w twórczym dialogu z dziećmi i młodzieżą5. Stąd też „punktem wyjścia 
prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego trans-
cendentnego powołania. Patrzeć na każdego młodego człowieka przez taki pryzmat 
antropologiczny oznacza pomagać mu rozwijać to, co w nim najlepsze, aby wykorzystu-
jąc wszystkie swe możliwości, mógł realizować to, do czego powołał go Bóg”6. A zatem, 
„jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie 
do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej świadomości moral-
nej, która pozwoli rozpoznawać dobro i odpowiednio postępować, a także jako uwrażli-
wienie na wymiar duchowy dorastającej młodzieży (…). Edukacja ma pomagać uczącym 
się, aby tam, gdzie żyją, z każdym dniem doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej 
«byli», a nie tylko «mieli»”7. 

1. Podstawy antropologiczne edukacyjnej kultury dialogu

W kontekście powyższych rozważań przekonująco brzmią słowa Edyty Stein – współ-
patronki Europy, która stwierdza, że „pedagogika buduje zamki na piasku, gdy nie dys-
ponuje odpowiedzią na pytanie: czym jest człowiek?”8. Zdaniem tej wielkiej filozof 
i nauczycielki: „wszelka praca wychowawcza, która usiłuje formować ludzi, kieruje się 
określonym ujęciem człowieka, jego pozycją w świecie, jego zadaniami w życiu, jak 
i możliwościami praktycznego traktowania człowieka”9.

Poszukując dziś inspiracji do budowania edukacyjnej kultury dialogu, zwracamy się 
więc ku Edycie Stein, która rozważa kulturę jako dzieło ludzkiego ducha, gdzie wyraz 
znajdują wszelkie istotne funkcje życia ludzkiego10. Ona bowiem, znajduje się „u podwa-

4 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” (Kraków: Wydawnictwo M, 2003), nr 9.
5 Stanisław Sławiński, „Dialog jako komunikowanie się osób w szkolnej praktyce wychowania do kultury”, w: Oso-

bowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra 18–19 listopada 2004, 
red. Jolanta Dobrzyńska (Warszawa, 2004), 64.

6 Jan Paweł II, „«Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich». Do uczestników europejskiego sympo-
zjum na temat: «Wyzwania edukacji»” 3 VII 2004, L’Osservatore Romano 11–12 (2004): 22–23. 

7 Jan Paweł II, „«Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich». Do uczestników europejskiego sympo-
zjum na temat: «Wyzwania edukacji»”, 22–23.

8 Stein, Budowa osoby ludzkiej, 69. 
9 Stein, Budowa osoby ludzkiej, 46.
10 Stein, Budowa osoby ludzkiej, 261; Jan Wal, Kultura dialogu (Kraków, 2012).
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lin nowego świata, nowej Europy i nowej cywilizacji”11. Potrzebujemy pilnie nowej reflek-
sji antropologicznej, ponieważ „nie można wychowywać, nie wiedząc, kim człowiek jest 
i jaki on jest, w jakim kierunku powinien być prowadzony i jakie drogi są możliwe. To 
wszystko, co nasza wiara mówi o człowieku, stanowi więc nieodzowny fundament teo-
retyczny praktycznej pracy wychowawczej – jeśli uznajemy, że celem wychowania jest 
prowadzenie ludzi ku temu, co nasza wiara uważa za cel człowieka”12. Wielu polskich13 
i zagranicznych14 autorów nieprzerwanie podkreśla, jak szerokie, aktualne i istotne dla 
nauki o wychowaniu drugiego człowieka są płynące z refleksji naukowej i doświadczenia 
w edukacji szkolnej poglądy św. Teresy Benedykty od Krzyża. Już w starożytnej Gre-
cji przestrzenią wychowania integralnego człowieka była kultura, od której oczekiwano 
doskonalenia osoby ludzkiej15. Grecy uznali, że wychowanie jest procesem twórczym, 
a żywy człowiek jego najwspanialszym dziełem16. Wprowadzili oni rozróżnienie między 

„przekazywaniem kultury” i „wychowaniem” w rozumieniu techné, czyli fachowymi 
umiejętnościami i kunsztem rzemieślniczym, każdy z tych procesów wypływa bowiem 
z innych źródeł17. Kultura to świadomie pielęgnowany ideał doskonałości ludzkiej, a tak 
rozumiana wyraża się w całym charakterze człowieka – zarówno w jego zewnętrznym 
zachowaniu się i działaniu, jak i w jego postawie wewnętrznej. Tak sposób zachowania, 
jak i wewnętrzna postawa są tu efektem świadomych zabiegów, dążenia do konkretnego 
celu, a cały proces zaczyna się w małej grupie społecznej danego narodu18.

Przywołajmy tu ponownie myśl Jana Pawła II: „Kultura jest właściwym sposobem 
«istnienia» i «bytowania» człowieka. (…) jest tym, przez co człowiek jako człowiek, staje 

11 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015), 141.
12 Stein, Budowa osoby ludzkiej, 282.
13 Np. Andrzej Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein (Kraków: Wydawnictwo 

WAM, 2007); Rafał Czekalski, Koncepcja wychowania Edyty Stein (Warszawa, 2017); Jerzy Kostorz, „Edyta Ste-
in – pedagogiczno-katechetycznym wzorem osobowym”, w: „Ad plenam unitatem”: księga pamiątkowa dedyko-
wana księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego z okazji 25-lecia święceń biskupich oraz 70. rocznicy urodzin, red. Piotr Jaskóła (Opole: Wydawnic-
two Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2002), 537–548; Tadeusz Gadacz, „Wychowanie jako 
spotkanie osób”, w: Wychowanie personalistyczne, red. Franciszek Adamski (Kraków: WAM, 2005), 213–221; 
Robert Zych, „Edyta Stein i jej rozumienie problemu «wczucia» – Einfühlung”. Świat i Słowo. Filologia – Nauki 
społeczne – Filozofia – Teologia 1, 20 (2013): 173–185.

14 Np. Èric de Rus, La vision educative d’ Edith Stein (Paris: Salvator, 2014); Èric de Rus, L’art d’ èduquer selon 
Edith Stein. Anthropologie, èducation, vie spirituelle (Paris–Toulouse–Genève: Les Èditions du Cerf – Èditions 
du Carmel – Ad Solem, 2008); Èric de Rus, Intèrioritè de la personne et èducation chez Edith Stein (Paris: Les 
Èditions du Cerf, 2006); Elisabeth Donabaum, „Pädagogik bei Edith Stein”, w: Die unbekannte Edith Stein: 
Phänomenologie und Sozialphilosophie, red. Beate Beckmann-Zöller, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Frankfurt 
am Main–Wien: P. Lang, 2006), 233–242. 

15 Imelda Chłodna-Błach, Od paidèi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę 
(Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016), 16.

16 Werner Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. Marian Plezia, Henryk Bednarek (Warszawa, 
2001). Na uwagę zasługuje charakterystyczna dla Greków postawa antropocentryczna – człowiek jest bowiem 
głównym motywem, wokół którego skupia się cały świat ich myśli.

17 Jaeger, Paideia, 49.
18 Chłodna-Błach, Od paidèi do kultury wysokiej, 17.
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się bardziej człowiekiem: bardziej «jest». (…) Wszystko, co człowiek «ma», o tyle jest 
ważne dla kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek przez to, co posiada, może 
równocześnie pełniej «być» jako człowiek, pełniej stawać się człowiekiem we wszyst-
kich właściwych dla człowieczeństwa wymiarach swego bytowania”19. Wychowanie jest 
więc zasadniczym zadaniem kultury20, a człowiek – jedynym jej podmiotem. W niej się 
wyraża i w niej potwierdza. Kultura byłaby zatem dynamicznym aspektem wychowania, 
a najważniejszym jej wymiarem – kultura miłości. Wychowanie w kulturze i przez kul-
turę stawia sobie za cel dostarczenie człowiekowi symboli, norm, wzorów i wartości21. 
Na ten aspekt kultury zwraca uwagę Edyta Stein, metodą fenomenologiczną demonstru-
jąc przebieg poznania, które jest uczestnictwem i miłością zarazem22. W swojej pracy 
doktorskiej23 prezentuje dwa konstytutywne dla nas zagadnienia: problem wczucia jako 
koniecznego warunku rozumienia i doświadczenia drugiego człowieka oraz kwestię 
struktury bytu ludzkiego24.

2. Osoba bytem relacyjnym

Joseph Ratzinger w rozważaniu o istocie chrześcijaństwa podkreśla, że „modelem jed-
ności do której należy dążyć, nie jest (…) niepodzielność na wzór atomu (…) najwyższą 
formą jedności jest ta jedność, którą tworzy miłość. Wielojedność, która wzrasta w miło-
ści, jest głębsza, prawdziwsza, niż jedność atomu”25. Stwierdza wręcz: „to, co nie ma 
i mieć nie może relacji względem czegoś, nie mogłoby być osobą. Osoba w absolutnej 
liczbie pojedynczej nie istnieje. Widzimy to już w słowach, z których wyrosło pojęcie 
osoby: greckie słowo prosopon znaczy dosłownie: spojrzenie na; w partykule pros (do–

19 Jan Paweł II, „Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980”, w: Jan Paweł, Wiara i kultura. Dokumenty, 
przemówienia, homilie (Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988), 55.

20 Jan Paweł II, „Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980”, 55.
21 Jan Paweł II. „W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO (2 czerwca 1980)”, 

w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1 (Poznań–Warszawa, 1985), 731.
22 Anna Grzegorczyk, Humanistyka i obecność (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014), 162.
23 Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża), O zagadnieniu wczucia (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów 

Bosych, 2014).
24 Np. Andrzej Przybylski, „Implikacje pedagogiczne teorii „wczucia” jako sposobu poznania drugiego człowieka 

według św. Edyty Stein”, Paedagogia Christiana 1, 15 (2005): 45–55; Andrzej Przybylski, „Wczucie jako droga 
poznania prawdy o drugim człowieku”, w: Oblicza prawdy. Edyta Stein św. Teresa Benedykta od Krzyża, red. nauk. 
J. Machnacz (Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, 2010), 65–78; Anna Grzegorczyk, 

„Edyta Stein – filozofia światła”, w: Filozofia XX wieku, red. Zbigniew Kuderowicz (Warszawa: Wiedza Powszech-
na, 2002), 43–90; Czekalski, Koncepcja wychowania Edyty Stein, 225–231; Joachim Piecuch, „Poznanie drugiego 
człowieka w ujęciu Edyty Stein”, w: Edyta Stein: filozof i świadek epoki. Materiały z międzynarodowego sym-
pozjum w Opolu–Kamieniu Śląskim w dniach 9–10.04.1997, red. Joachim Piecuch (Opole: Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Opolskiego, 1997), 137–160; Grzegorz Chojnacki, Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropolo-
giczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża) (Poznań: Pallottinum, 2015). 

25 Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012), 182.
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na) obejmuje relacje jako coś konstytutywnego”26. Tak więc, w pojęciu osoby z koniecz-
ności zawiera się przekroczenie liczby pojedynczej27.

Edukacja zatem urzeczywistnia się w konkretnej przestrzeni relacji. Dlatego wycho-
wawca powinien uwzględniać realne warunki egzystencji powierzonych sobie osób, 
utrzymując otwarty dialog międzypokoleniowy 28. To zaś wymaga zapewnienia sprzyja-
jącej atmosfery dialogu edukacyjnego przez tworzenie małych grup w klasie szkolnej29. 
Troska o relacyjny wymiar edukacji każe pamiętać, że żadna osoba nie rozwinie się i nie 
stanie się naprawdę tym, kim powinna być, jeśli nie podda się formacyjnemu wpływowi 
swojego środowiska, mając na uwadze to, że człowiek nie przychodzi do świata „dosko-
nałego”. Przez całe życie powinien więc on kształtować się i odnawiać w procesie stałej 
przemiany, choć nigdy nie osiągnie stanu ostatecznego30.

Personalizm Edyty Stein jest personalizmem relacyjnym31, świadczy o tym jej antro-
pologia filozoficzna i teologiczna, a zwłaszcza dzieło Byt skończony a byt wieczny32. 
Bogumił Gacka słusznie stwierdza więc, że „według metody Edyty Stein, osoby nie 
da się wyprowadzić tylko z bytu, ani jedynie z poznania, lecz głównie z odniesienia, 
relacji”33. W pedagogice Edyta Stein proponuje myślenie fenomenologiczne jako sposób 
prowadzenia relacji z drugim człowiekiem: jako metodę proponuje skupienie się na ana-
lizie ludzkiego doświadczenia. Metodę tę uważa ona za podstawę podmiotowego trakto-
wania wychowanka, wczuwania się w jego indywidualną naturę i w sposób postrzegania 
przez niego otaczającej rzeczywistości. W tym sensie fenomenologia, a zwłaszcza pro-
blematyka „wczucia”, uchodzić może za „prekursorkę pedagogiki dialogu”34. Poznanie 
przez wczucie zakłada bowiem konieczność wzajemnej relacji między wychowawcą 
a wychowankiem. Personalizm jest kierunkiem współczesnej filozofii, z którego czerpie 
ten nurt nauki o wychowaniu, „który afirmuje każdy podmiot – zaangażowany w proces 
socjalizacji, kształcenia i wychowania – jako osobę”35. Najogólniej można powiedzieć, 
że punktem wyjścia edukacyjnej refleksji Edyty Stein jest tajemnica człowieka, a jej per-
sonalizm jest założeniem filozoficznym zastosowanym w pedagogice36. Kulturę dialogu 
Edyty Stein należy zatem rozumieć jako sposób dochodzenia do prawdy w postawie 

26 Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 183.
27 Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 183.
28 Rus, La vision educative d’ Edith Stein, 37.
29 Rus, L’art d’ èduquer selon Edith Stein, 74.
30 Rus, La vision educative d’ Edith Stein, 38.
31 Chojnacki, Relacyjność osoby ludzkiej, 12.
32 Teresa Benedykta od Krzyża, Byt skończony a byt wieczny, tłum. Immakulata J. Adamska (Kraków: Wydawnictwo 

Karmelitów Bosych, 1995).
33 Bogumił Gacka, Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego (Wrocław: Towarzystwo Edyty Ste-

in, 2017), 22.
34 Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 256.
35 Bogusław Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków: Impuls, 1998), 64.
36 Rus, Intèrioritè de la personne et èducation chez Edith Stein, 151–153. 
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szacunku dla godności i wolności osoby ludzkiej37. Urzeczywistnia się ona w spotkaniu 
z innym w atmosferze poszukiwania prawdy38. W miejscu tego spotkania dokonuje się 
rozwój osoby. Takie rozumienie relacji interpersonalnej przez św. Teresę Benedyktę od 
Krzyża Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz interpretuje jako glebę dojrzewania do postawy 
samoofiarowania oraz do przyjmowania39, której celem jest miłość.

3. Koncepcja „wczucia” fundamentem kultury dialogu

Aby urzeczywistnić edukacyjną kulturę dialogu prowadzącą do dojrzewania w miłości, 
należy odejść od abstrakcyjnych zasad czy rozstrzygnięć i powrócić do doświadczenia40. 
Dlatego Edyta Stein postuluje uprawianie filozofii doświadczającej, która wychodząc 
od konkretu, poszukuje sposobu dotarcia do drugiej osoby i jej doświadczeń. Z tego 
względu w swojej rozprawie doktorskiej przedstawia studium nad zagadnieniem wczu-
cia, a w roku 1921 publikuje dzieło pt. Jednostka a wspólnota41, dotyczące życia spo-
łecznego. Egzystencja człowieka dokonuje się bowiem w specyficznym napięciu między 
jednostkowością a społecznością. Do podstawowych kategorii filozofii dialogu należą 
„wolność” i „odpowiedzialność”, które realizują się w przestrzeni międzypodmiotowej42. 
Wspólnotowość jest bowiem warunkiem koniecznym rozwoju osoby43. Człowiek staje 
wobec drugiego jako wyzwania, budzi jego odpowiedzialność44. Umiejętność wczucia 
się w wewnętrzny świat drugiej osoby uwrażliwia na tego innego człowieka. Zagad-
nienie „wczucia”, które Edyta Stein opracowała, stanowi fundament kultury dialogu45. 
Postawa „wczucia” wyraża się w szacunku dla wolności drugiej osoby i jej niepowta-
rzalności i przynajmniej w pewnym stopniu umożliwia zbliżenie się do wewnętrznego 
świata rozmówcy dzięki rozwijaniu otwartości na konkret i na tajemnicę człowieka. 
Można powiedzieć, że zadaniem fenomenologicznego „wczucia” jest inspirowanie wraż-
liwości na drugiego człowieka.

Myśl filozoficzna Edyty Stein wciąż spotyka się z żywym zainteresowaniem współ-
czesnej refleksji pedagogicznej. I tak na przykład Krystyna Ablewicz odwołuje się do 

37 Claudia Marièle Wulf, „Das Phänomen Freiheit. Zur Philosophischen Anthropologie Edith Steins”, w: Edyta Ste-
in: filozof i świadek epoki. Materiały z międzynarodowego sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 
9–10.04.1997, red. Joachim Piecuch (Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1997), 104 –122.

38 Klaus Hemmerle, „Die geistige Größe Edith Stein”, w: Leo Elders, Edith Stein: Leben, Philosophie, Vollendung 
(Würzburg: Naumann, 1991), 278–280.

39 Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie–Mystik–Leben (Mainz: Matthias–
Grünewald, 19993), 151.

40 Jan Andrzej Kłoczowski, Filozofia dialogu (Poznań: W Drodze, 2011), 58.
41 Edyta Stein, „Jednostka a wspólnota”, w: Filozofia psychologii i humanistyki, wstęp i opracowanie Barbara 

Beckmann-Zölle, tłum. P. Janik, M. Baran, J. Gaca (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2016), 255–480. 
42 Rus, La vision educative d’ Edith Stein, 80–84.
43 Czekalski, Koncepcja wychowania Edyty Stein, 101.
44 Czekalski, Koncepcja wychowania Edyty Stein, 102.
45 Czekalski, Koncepcja wychowania Edyty Stein, 102.
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fenomenologii Edyty Stein, ujmując ją w perspektywie pedagogiki antropologicznej46. 
Stwierdza ona, że sytuacja wychowawcza „nie jest tylko stanem mojej świadomości, ale 
samodzielnym obiektem mego odniesienia, w którym uczestniczę i ją czynię. Jej kształt 
zawdzięcza wiele memu uczestnictwu”47. Sytuacja wychowawcza osadzona jest tu na 
płaszczyźnie spotkania osób. Wyżej cytowane studia na temat koncepcji filozoficznej 
Edyty Stein uprawniają do sformułowania wniosku o aktualności problemu „wczucia” 
w uprawianiu wychowawczej kultury dialogu.

4. Postawa Edyty Stein wyrazem edukacyjnej kultury dialogu

Studia Edyty Stein, jej działalność dydaktyczna w szkole i na uniwersytecie oraz w róż-
nych ośrodkach naukowo-kulturalnych, a następnie życie we wspólnocie zakonnej – to 
środowiska jej zaangażowania pedagogicznego, w których podejmuje zagadnienie rela-
cyjności osoby ludzkiej i postawy dialogu. Opublikowane wspomnienia przyjaciół, 
naukowców, z którymi współpracowała w środowiskach uniwersyteckich, świadectwa 
jej uczennic, studentek, a także karmelitańskiej wspólnoty zakonnej – mówią o tym, 
w jaki sposób łączyła wiedzę z wiarą i wprowadzała w życie rezultaty swoich naukowych 
i egzystencjalnych poszukiwań. Maria Amata Neyer pisze: „Edyta Stein posiadała nie-
zwykłą zdolność rozumienia cudzych myśli, wczuwania się w innych, do czego dochodzi 
jej autentyczność, radość z działania – to wszystko ułatwia zarówno kontakty z ludźmi, 
jak i podejmowanie zadań: odczyty, seminaria, dawanie lekcji, współpraca z kołami stu-
denckimi, społecznymi i politycznymi, spotkania towarzyskie (…)”48. 

Prowadziła wykłady dla młodych nauczycielek. O atmosferze, w jakiej odbywało się 
to kształcenie, świadczy przekaz wskazujący na zażyłe i bliskie relacje między nimi 
a Panią Doktor: „wszystkie siadywały wówczas wokoło niej w jej pokoju na podłodze”49. 
Edyta Stein zachęcała też osoby zaangażowane w proces edukacji do okazywania mło-
dym zrozumienia. Pisała do pewnej nauczycielki: „Młode pokolenie przeszło przez tyle 
kryzysów, że już nie potrafi nas zrozumieć. Ale musimy starać się zrozumieć młodych, 
gdyż tylko wtedy zdołamy im trochę pomóc”50. Chętnie poświęcała swój czas na rekre-
acje i wypoczynek z młodzieżą. Urządzała niedzielne wycieczki, na które uczennice 
wyjeżdżały z radością „jak prawdziwe ptaki wędrowne z przyborami do gotowania 
i gitarami”51.

46 Krystyna Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji 
wychowawczej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003), 108.

47 Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, 108.
48 Maria Amata Neyer, Edyta Stein: Życie św. Teresy Benedykty od Krzyża w dokumentach i fotografiach, przekł. 

Wanda Zakrzewska (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 20142), 13; Machnacz, Edyta Stein – św. Teresa 
Benedykta od Krzyża, 62.

49 Machnacz, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, 97.
50 Machnacz, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, 90.
51 Machnacz, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, 113.
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Także po wstąpieniu do Karmelu utrzymywała bogatą korespondencję z byłymi 
uczennicami, znajomymi i przyjaciółmi, służąc im radą w różnych życiowych spra-
wach. W listach wskazywała na modlitwę jako środek podtrzymywania relacji z bliskimi 
osobami. Sama była wdzięczna swoim dawnym uczennicom za modlitwę w intencji jej 
nowych zadań. Do jednej z nich pisze z Wiednia: „przypadają mi w udziale wszędzie 
sprawy bardzo trudne, dlatego cieszę się zawsze, gdy pomyślę, że jeszcze wielu z was 
o mnie pamięta i wspomaga modlitwą”52. 

U podstaw kultury dialogu inspirowanej przez Edytę Stein leży filozofia życia, która 
łączy myśl i egzystencję ludzką oraz ich wzajemną relację53. Prawda o osobie i jej religij-
nej naturze54 jest podstawą edukacji chrześcijańskiej. W dziele nauczania i wychowania 
nie ogranicza się ona do słownej transmisji wiedzy religijnej i własnych przekonań, ale 
do końca pozostaje świadkiem wiary w Boga i miłości człowieka.

Zakończenie

Rozważania przedstawione w niniejszym tekście prowadzą do wniosku, że podstawą 
edukacyjnej kultury dialogu jest chrześcijańska koncepcja człowieka. Jego godność oso-
bowa zakłada bowiem wolność i odpowiedzialność, realizowaną w prawdzie i miłości. 
Relacja wychowawcza powinna zatem odwoływać się do wolności młodego człowieka 
w podejmowaniu decyzji. W tym właśnie kontekście należy twórczo podjąć diagnozę 
Benedykta XVI, który stwierdza: „wszechobecny w naszym społeczeństwie i kulturze 
relatywizm, który niczego nie uznaje za ostateczne i dla którego jedynym kryterium jest 
własne «ja» człowieka, z jego zachciankami, mimo pozoru wolności staje się dla każdego 
więzieniem, ponieważ oddziela ludzi od siebie i sprawia, że każdy zamyka się we wła-
snym «ja». W takiej relatywistycznej perspektywie nie jest zatem możliwe prawdziwe 
wychowanie: Bez światła prawdy każdy człowiek prędzej czy później zwątpi w war-
tość własnego życia i relacji, które się na nie składają, w sens wysiłków, które podejmuje 
wspólnie z innymi, aby coś zbudować”55.

Powyższa wypowiedź świadczy o potrzebie kontynuowania podejmowanych w Polsce 
i w świecie studiów nad dziełem życia św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz wpro-
wadzania ich rezultatów w obszar pedagogicznej kultury dialogu. Szczególnie aktualna 
wydaje się być jej sugestia, by wprowadzać młodych, zwłaszcza dziewczęta, w zadania, 
jakie postawi przed nimi małżeństwo i praca zawodowa56. Wobec takich współczesnych 
zjawisk kulturowych, jak choćby ideologia gender, w dziele wychowania potrzebna jest 

52 Machnacz, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, 99.
53 Chojnacki, Relacyjność osoby ludzkiej, 8.
54 Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 271.
55 Benedykt XVI, „Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej na temat: «Rodzina i wspólnota 

chrześcijańska: formacja osoby i przekaz wiary» (6 czerwca 2005)”, L’Osservatore Romano 9 (2005): 33.
56 Maria A. Neyer, Edyta Stein: Życie Św. Teresy Benedykty od Krzyża w dokumentach i fotografiach, przekł. Wanda 

Zakrzewska (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 20142), 98.
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antropologia teologiczno-filozoficzna57 pozwalająca uprawiać edukacyjną kulturę dia-
logu. Warto podjąć kompetentną i odpowiedzialną refleksję pedagogiczną nad konstata-
cją Edyty Stein: „nie można wysyłać dziewcząt w świat bez wychowania seksualnego”58. 
W obliczu skrajnych poglądów na temat miejsca kobiet w społeczeństwie i ich relacji do 
mężczyzn oraz ideologiczno-emancypacyjnej walki postfeminizmu59, myśl i świadec-
two życia tej współpatronki Europy jest światłem, które oświetla nowe obszary badań 
edukacyjnych. Poglądy Edyty Stein na temat kobiety i jej roli w społeczeństwie Anna 
Grzegorczyk nazywa nowym feminizmem, który jest „restauracją człowieczeństwa 
i usankcjonowaniem dwoistości natury ludzkiej w jego jedności i to jedności z drugim 
człowiekiem, ale przede wszystkim z Bogiem”60.
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Streszczenie

Poszukując inspiracji do budowania edukacyjnej kultury dialogu, zwracamy się ku Edycie 
Stein. Jej antropologia filozoficzna i teologiczna jest podstawą dzieła wychowania. Wypra-
cowana przez nią koncepcja „wczucia” otwiera szerokie możliwości konstruowania prawdzi-
wych relacji międzyludzkich opartych na godności człowieka, dla którego źródłem dialogu 
jest Bóg. Święta Teresa Benedykta od Krzyża wskazuje światło na drodze wychowania przez 
refleksję naukową oraz osobiste świadectwo życia.

Słowa kluczowe: Edyta Stein, antropologia, kultura dialogu, edukacja, wczucie
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Abstract

EDITH STEIN’S THOUGHT AND STANCE AS THE INSPIRATION  
FOR THE EDUCATIONAL DIALOGUE CULTURE

Searching for the inspiration to create an educational dialogue culture we turn to Edith Stein. 
Her philosophical and theological anthropology is the base for educational work. Her concept 
of empathy, “putting ourselves in the situation of others” opens up a wide range of possibilities 
for building true interpersonal relations based on the dignity of human for whom God is the 
source of dialogue. St. Teresa Benedicta of the Cross shows the light on the educational path 
that is scientific reflection and personal testimony of life.

Keywords: Edith Stein, anthropology, dialogue culture, education, empathy
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ЦАРСКИЕ РЕПРЕССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

К середине XVIII в. из-за отсутствия сильной королевской власти Речь Посполитая 
оказалась в полной зависимости от своих более сильных соседей – России, Австрии 
и Пруссии, которые фактически взяли на себя роль гарантов ее государственно-по-
литического устройства, решая кому занимать польский престол. Вступив на рус-
ский престол, Екатерина II продолжила начатую еще царями Алексеем и Петром 
I политику, направленную на присоединение к России украинских и белорусских 
земель, находившихся в составе Речи Посполитой. Как основной повод для вме-
шательства во внутренние дела соседнего государства российская дипломатия 
использовала прием защиты интересов некатолического населения Польши.

Начало войны с Турцией в 1768 г. вызвало активизацию вопроса о разделе Речи 
Посполитой. Официальные переговоры по этому поводу между Австрией, Прус-
сией и Россией начались в январе 1771 г.

В начале 1772 г. заинтересованные стороны достигли предварительного согла-
шения. Окончательно оно было скреплено в Петербурге 5 августа 1772 г. тремя 
двухсторонними актами между Пруссией, Австрией и Россией. В результате пер-
вого раздела Речи Посполитой 1772 г. к России отошли восточно-белорусские зем-
ли.2 Политические события в Польше конца 1780-х – начала 1790-х гг. привели ко 

1 Dr Viktoria Bilyk (Виктория Билык), Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, 
Ukraina (Восточноевропейский национальный, университет имени Леси Украинки, г. Луцк, Украина);  
e-mail: bilvik@ukr.net.

2 Тimothy Snyder,. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999 (Warszawa, 2006), 136–
139; Смотрите также: Śliwa, Tadeusz. „Kościół prawosławny w Polsce”. W: Historia Kościoła w Polsce, t. 1 
do roku 1764, cz. 1 do roku 1506, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 
1974), 254–256; Tadeusz Śliwa, „Kościół prawosławny w państwie polsko-litewskim”, w: Historia Kościoła 
w Polsce, t. 1 do roku 1764, cz. 1 do roku 1506, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: 
Pallottinum, 1974), 383–391; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w latach 1696–1764”, w: Historia Kościo-
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второму разделу государства, который Россия осуществила совместно с Пруссией. 
Соглашение о разделе было подписано в Петербурге 23 января 1793 г. К России 
отошла центральная Беларусь и Правобережная Украина – Киевское, Брацлавское 
и Подольское воеводства.

Переход украинских земель под юрисдикцию России предусматривал среди 
прочего и изменения в церковной жизни, поскольку ситуация в Польше и России 
в этом плане кардинально отличалась. В Российской империи господствующей 
была Православная церковь, которая управлялась государственным органом – 
Священным Синодом. В Речи Посполитой доминирующей была Римско-католи-
ческая церковь, кроме которой существовала еще и Греко-католическая церковь; 
обе были в подчинении папы римского. Униатство для России было малоизвестной 
конфессией; оно воспринималось новой властью как родственное с католицизмом. 
В присоединенных к России землях местное население относилось к Униатской 
церкви, поэтому основное внимание царизма было направлено именно на эту 
Церковь3.

На ряду с новым административно-териториальным разделом новоприсоеди-
ненных территорий также было введено новое церковно-административное деле-
ние. Православные приходы должны были входить в состав Минской епархии во 
главе с архиепископом Минским Виктором (Садковским)4. Учитывая изменение 

ła w Polsce, t. 1 do roku 1764, cz. 2 do roku 1506, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warsza-
wa: Pallottinum, 1974), 458–478; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w Rzeczypospolitej (1764–1795)”, 
w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor 
(Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 105–121; Tadeusz Śliwa, „Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej 
(1764–1795) i w Księstwie Warszawskim (1807–1815)”, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 
1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 121–128; Ta-
deusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim (1772–1815)”, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 
1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 
219–235; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w zaborze austriackim (1772–1815)”, w: Historia Kościoła 
w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: 
Pallottinum, 1979), 288–301; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki na «Ziemiach zabranych» (1815–1875)”, 
w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor 
(Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 497–503; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w królestwie Polskim 
(1815–1875)”, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bole-
sław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 503–511; Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki w Galicji 
(1815–1918)”, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. Zdzisław Obertyński, Bole-
sław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 628–649.

3 Яуген Анішчанка, Беларусь у часы Кацярыны II (Мінск: Веды, 1998), 28–29.
4 Ип. Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 

консистории за 1795 г.”, Волынские епархиальные ведомости 26 (1880): 1168. Смотрите также: Florentyna 
Rzemeniuk, Unici polscy 1596–1946 (Siedlce, 1998); Julian Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen 
Kirche mit Rom von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, bd. 1 (Wien, 1878); Edward Likowski. Historia unii 
Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim (Poznań, 1875); Edward Likowski. Dzieje Kościoła unickiego na Litwie 
i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku, t. 1 (Warszawa, 1906); Hanna 
Dylągowa, „Kościół Unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596–1918. Zarys problematyki”, Przegląd Wschodni 
2, 2 (1992/93): 257–287; Waleriana Kalinka, Schizma i unia. Dwie konferencje powiedziane w kościele P. Maryi 
w Krakowie 16 i 17 marca 1883 r. (Lwów, 1883); Irena Wodzianowska, Zmierzch Unii. Struktury terytorialne 
i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie (Lublin–Tczew, 2018).
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политической ситуации, в Петербурге актуализировался вопрос об обращении 
униатов в православие. Толчком к массовому присоединению униатов к Право-
славной церкви стал императорский указ от 22 апреля 1794 г. „Об устранении вся-
ких препятствий в обращении униатов к Православной Греческой Церкви”. К указу 
прилагалась Пастырская грамота архиепископа Минского Виктора. В указе, в част-
ности, говорилось, что жители многих населенных пунктов, находящихся в унии 
с Римской церковью, изъявили желание присоединиться к Православной церкви. 
Далее говорилось, что Екатерина II распорядилась, чтобы архиепископ Минский 
Виктор провозгласил Пастырскую грамоту, которая бы сообщала о начале обра-
щения униатов в православие. Ее обнародование должно было осуществляться 
во всех городах и селах Волынского, Брацлавского и Подольского наместничеств 
в присутствии членов земской полиции для обеспечения порядка5.

В мае 1794 г. генерал-поручик Тимофей Тутолмин передал архиепископу Виктору 
(Садковскому) заранее напечатанный текст Пастырской грамоты (всего более двух 
тысяч экземпляров). Указ и Пастырскую грамоту было решено некоторое время 
держать в секрете, чтобы иметь время для подготовки необходимых мероприя-
тий. Священный Синод назначил на помощь архиепископу Виктору настоятеля 
Дятеловицкого Преображенского монастыря, члена Минской духовной консисто-
рии, архимандрита Варлаама (Шишацкого, впоследствии епископа Житомирского, 
с 1799 г. переименованного в Волынского)6. Также Синод определил пять епархий, 
из которых архиепископ Виктор мог приглашать православных священников для 
осуществления обращения (Киевская, Могилевская, Смоленская, Черниговская 
и Новгородская)7. К концу 1794 г. с этой целью из Киевской епархии прибыло 
40 св щенников, Черниговской – 57, Смоленской – 50; общее количество прибыв-
ших для обращения православных священников достигло 200. Также Синод издал 
архиепископу Минскому для проведения акции 20 000 рублей и приказал военным 
гарнизонам предоставлять в его распоряжение столько военных отрядов, сколько 
будет необходимо для миссионерских целей или охраны8.

26 мая 1794 г. Садковский в Слуцке объявил Пастырскую грамоту, в которой 
доказывал, что уния была накинута православным силой, теперь каждый может 
вернуться к православию. В июне того же года архиепископ Виктор распространил 

5 Полное собрание законов Росийской империи. Собрание Первое 1649–1825 гг. (в 45 т.), t. XXІІІ: 1789 – 
6 ноября 1796 г. (Санкт-Петербург: Типография ІІ Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии, 1830.), № 17199.

6 Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 
консистории за 1795 г.”, 1168; Dylągowa, „Kościół Unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596–1918. Zarys 
problematyki”, 257–287.

7 Степан Рункевич. История Минской архиепископии (1793–1832) (Санкт-Петербург, 1893), 178.
8 Mаrian Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839 (Roma, Lublin: 

Polski Instytut Kultury Chrześcjańskiej, 2001), 28; Смотрите также: Tadeusz Śliwa, „Kościół greckokatolicki 
w zaborze rosyjskim (1772–1815)”, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 1764–1945, cz. 1 1764–1918, red. 
Zdzisław Obertyński, Bolesław Kumor (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1979), 219–235.
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среди православных благочинных правительственную инструкцию, где подробно 
были изложены советы и методы выполнения указа. Согласно инструкции, свя-
щенников, которые отказывались переходить в православие, выгоняли из прихо-
дов. Из церквей изымались греко-униатские антиминс и святое миро и заменялись 
православными. Временно разрешалось осуществлять службы без иконостасов9. 
Приход же считался навернутым на православие, если в селе хотя бы половина 
жителей готова была перейти в новую конфессию. Тогда церковь заново освящали, 
а на место униатского, если он отказывался перейти в православие, назначали пра-
вославного священника10.

Бывшие Волынское, Киевское и Подольское воеводства, в которых проходило 
обращение, были разделены на 34 округи (впоследствии их количество было сокра-
щено до 27) и в каждую округу назначался благочинный11. На помощь благочин-
ным предоставлялись один-два помощника из священников и один канцелярист. 
Они должны были отчитываться церковному руководству о выполнении каждой 
задачи, представлять сведения об униатах, перешедших в православие, вместе 
с перечнем обращенных священников, церквей, сел и количеством жителей в них. 
Кроме того, требовалось поименно называть всех членов семьи священника, пере-
шедшего в православие. Подавались также списки священнослужителей, которые 
отказались отречься унии, с указанием тех православных священников, кому были 
переданы их приходы. Все эти сведения отправлялись епископу Виктору в Слуцк.

Нередко благочинные попадали в сложные ситуации. Дело обращения требо-
вало от них больших усилий, достаточных богословских знаний, которыми они 
обычно не обладали. В одном из писем к архимандриту Варлааму благочинный 
(имя не указано) писал: „Народ требует объяснения, в чем заключается различие 
между унией и православием, а поскольку я не могу ответить на этот вопрос, то 
спасаюсь отговорками, что я приехал не на диспуты, а лишь для обращения жела-
ющих”12. По просьбе этого благочинного архимандрит уволил его.

Согласно императорскому указу от 22 апреля 1794 г. порядок обращения должен 
был происходить следующим образом: Пастырская грамота зачитывалась в при-
сутствии представителя светской власти и благочинного. После этого помощники 
благочинного составляли от имени прихожан заявления, в которых выражали 
желание перейти в православие. Поскольку крестьяне были неграмотными, то 
только ставили под этими заявлениями крестики. Тогда акт обращения считался 
состоявшимся. Однако прихожане-униаты не желали оставлять унию, поэтому 

9 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России отно-
сящиеся со времени царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей с 1669 по 1867 год включительно 
(Вильно: Тип. А. Киркора, 1868), 133–134.

10 Государственный архив Житомирской области (далее – ГАЖО), ф. 1, оп. 1, д. 337, л. 15.
11  Рункевич. История Минской архиепископии (1793–1832), 183–191.
12 Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной конси-

стории за 1795 г.”, 1171.
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в первые месяцы акция не дала ожидаемых результатов: за июнь-июль 1794 г. 
к Православной церкви было присоединено лишь несколько приходов13.

Обращение униатов приобрело массовый характер, когда правительство начало 
привлекать карательные отряды. Благочинные вместе с военными, прибыв 
в деревню, приказывали звонить в колокола и созывать прихожан. Когда крестьяне 
собирались, священник уговаривал их принять „благочестие”. Если люди молчали 
или откровенно отвечали, что хотят остаться в унии, солдаты начинали бить их. 
Когда и это не помогало, то закрывали церковь, а греко-униатского священника 
вместе со старшими людьми церковной общины на несколько недель заключали 
под стражу. Как правило, после этих издевательств находились желающие быть 
православными. Достаточно было лишь нескольким прихожанам перейти на „бла-
гочестие”, как все село считалось обращенным14.

Конечно, официально такие методы не были утверждены и о них в Петербург 
никто не докладывал, хотя там об этом, несомненно, знали. Подтверждением 
этому является записка Могилевского чиновник Г. И. Добрынина, в которой он 
писал: „Некоторые докладывают: обратил церковь, две, три. И только губернское 
правление получает такой отчет, а с противоположной стороны получает другой – 
от униатского духовенства, от прихожан, а обтекаемым образом – от помощни-
ков благочинных, что униаты обращены принудительно, что церковь отобрана 
насильно”15.

Прихожане и священники, а также местные помещики, на землях которых рас-
полагались церкви, оказали активное сопротивление обращению. Это сопротив-
ление имело разные формы – от мирных протестов до вооруженных выступлений. 
Например, во время обращения в августе 1794 г. униатов в городке Ялтушков, что 
входил в Литичивскую округу, местный униатский священник запугивал прихо-
жан, утверждая, что кто примет православие, тот будет наказан через повешение. 
Тогда же владельцы сел Подлесные Ялтушки и Луки помещики Рациборовський 
и Потоцкий во время обращения препятствовали благочинному Федору Бетуле-
вичу, отобрали у него ключи от местных храмов, запрещали своим крестьянам 
принимать православие. Благочинному в городке Ялтушков, селах Подлесные 
Ялтушки и Слободки удалось убедить перейти в православие только 83 человека16.

По-другому выразил свое недовольство „переосвящением” в 1794 г. местной 
церкви владелец села Яблонька Ковельского уезда Кароль Богуцкий. Он построил 
в своем дворе часовню для униатов, где правил и предоставлял духовные требы 
местный священник17. Препятствовала обращению и владелица города Ровно кня-
гиня Любомирская, которая запретила своим подданным принимать православие. 

13 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 191.
14 Государственный архив Волынской области (далее – ГАВО), ф. 382, оп. 2, д. 94, л. 50.
15 Уния в документах (Сб. Сост. В.А.Теплова, З.И.Зуева. Минск: Лучи Софии, 1997), 415.
16 Государственный архив Хмельницкой области (далее – ГАХО), ф, 315, оп. 1, д. 1, л. 2, 3–4 об.
17 ГАЖО, ф. 1, оп. 4, д. 175, л. 338–338 об.
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В селе Подлужье Дубенского уезда местный помещик не позволил православному 
священнику занять дом греко-униатского священника, утверждая, что это его дом 
и он сам решает, кому в нем жить18.

Иногда протесты переростали в настоящие бунты, как это произошло в октябре 
1794 г. в городе Краснополь Житомирского уезда, владелец которого Бартоломей 
Гижицкий со своими слугами избил и выгнал за пределы города благочинного 
и его помощников, а литургию продолжал править униатский священник. Опре-
деленные сложности в обращении происходили и по вине местных властей. Перед 
началом акции благочинный приезжал в Житомир к губернатору, где получал 
документы на право бесплатного пользования гужевым транспортом для поездок, 
а также средства для организации православных приходов. Однако эти средства 
были настолько мизерными или вообще не выплачивались, что благочинные не 
могли достигать в своей работе ожидаемых от них результатов. Например, игу-
мен Ржищевского Преображенского монастыря Гервасий, благочинный Овруцкой 
округи, прислал архимандриту Варлааму жалобу, что ему вообще не выплачивают 
жалованье уже в течение пяти месяцев. Учитывая это он просил, чтобы его осво-
бодили от обязанностей благочинного, а когда получил увольнение, то без разре-
шения вернулся в свой монастырь19.

Сам губернатор Изяславской (позднее – Волынской) губернии граф Василий 
Шереметев советовал не спешить с обращением униатов в православие, чтобы не 
вызвать недовольство помещиков. Такие советы губернатора были продиктованы 
ситуацией, сложившейся на данный момент (активно развивалось польское вос-
стание под руководством Тадеуша Костюшко). Кроме того, генерал-губернатор 
Минской, Изясловской и Брацлавской губерний Т. Тутолмин в своем секретном 
послании к губернатору В. Шереметьеву от 26 сентября 1794 г. подчеркивал, что 
проводить обращения необходимо прежде всего в тех местностях, где население 
приняло унию недавно, а потому легко перейдет в православие20. Сами униаты 
распространяли слухи, что обращение в православие проводится без ведома импе-
ратрицы, поэтому уния снова будет восстановлена, а всех, кто ее предал, ожидает 
наказание.

Кроме этого, безответственно относились к своим обязанностям и представи-
тели светской власти – окружные начальники и их помощники. Они были обя-
заны знакомить население присоединенных земель и греко-униатское духовенство 
с Пастырской грамотой, но не всегда это делали. Например, надзиратель Корец-
кой округи ротмистр Китовський также отказался содействовать в присоедине-
нии местной Николаевской церкви к православию. А когда в Корец прибыл новый 

18 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 36, л. 164.
19 Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 

консистории за 1795 г.”, 1172.
20 Ип. Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 

консистори за 1795 г.”, Волынские епархиальные ведомости 3 (1880): 147.
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уездный начальник ротмистр Бем, то дело обращения униатов вообще приостано-
вилась, поскольку он мало интересовался этой проблемой и везде повторял, что 
для него нет разницы кто перед ним: униат, католик или православный.

Получив информацию о подобных случаях, генерал-губернатор Т. Тутол-
мин уже 16 декабря 1794 г. направил волынскому губернатору В. Шереметьеву 
письмо с требованием выяснить, почему местные полицейские чиновники не 
только не помогают в обращении, а наоборот, препятствуют. Губернатор полу-
чил приказ рассмотреть ряд жалоб благочинных: на греко-униатского пресвитера 
Белопольского, земского надзирателя Паскаля, комиссара Елтушевського, поме-
щика Рациборовського, официала Матковского, окружного земского надзирателя 
Мальденгаура, помещика Дульского, протоиерея Орановича и других21. Виновни-
ков должны были отправить к генерал-губернатору, чтобы, во-первых, наказать 
их, во-вторых, чтобы убедить Синод в наличии строгого контроля за ситуацией 
в регионе со стороны местных властей и принятии ими необходимых мер. Екате-
рина II, узнав, что на присоединенных землях оказывают сопротивление обраще-
нию, а местные власти медлят с принятием кардинальных шагов, выразила свое 
недовольство и приказала с помощью войск повсюду обнародовать Пастырскую 
грамоту и продолжить обращать униатов в православие.

Привлечение карательных отрядов к акции обращения униатов к Православной 
церкви способствовало резкому уменьшению количества прихожан униатской 
конфессии. Например, в рапорте благочинного Летичевской и Барской (переиме-
нованной позже в Вербовецкую) округ Федора Бетулевського от 12 декабря 1794 г. 
в Минскую духовную консисторию отмечалось, что в течение августа-ноября он 
освятил в православие церкви в 82 населенных пунктах, унию оставили 38 627 вер-
ных и 78 священников (12 священников отказались принять православие). В январе 
1795 г. в Летичевской округе было освящено еще 5 церквей, обращены 2 326 уни-
атов и три священника (еще священники остались в унии). В апреле 1795 г. бла-
гочинный Федор Бетулевський рапортовал о проведении на Подольи обращения 
в 87 населенных пунктах, в результате чего на православие было „переосвящено” 
90 церквей, унию оставило 40 953 верных и 86 священников со своими семьями, 
всего 41 246 человек22. Кроме того, в течение 1794–1795 гг. в Гайсинском и Рашков-
ском уездах из унии в православие перешло еще 153 церкви и 120 священников23.

27 октября 1794 г. архиепископ Виктор докладывал Священному Синоду, что 
в Минской епархии за август-октябрь к Православной церкви присоединились 
333 093 человека греко-униатского вероисповедания, 721 приход, 463 священника, 

21 Ип. Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 
консистории за 1795 г.”, Волынские епархиальные ведомости. 2 (1880): 89.

22 ГАХО, ф, 315, оп. 1, д. 1, л. 13–17, 29.
23 Богдан Хіхлач, „Економічне життя василіанських монастирів на Поділлі (XVIII – І третина XIX ст.)”, 

Київська старовина 6 (2008): 35.
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а 258 священников сохранили верность унии24. В его же рапорте Синоду от 28 фев-
раля 1795 г. отмечалось, что в православие перешло еще 100 219 верующих, 1 032 
священника и 1 607 церквей. Всего же на начало 1795 г. в присоединенных к России 
землях унию покинули 1 333 312 верующих, 1 495 священников и было „переосвя-
щено” 2 328 храмов25.

Новый этап в обращении униатов в православие начался после последнего раз-
дела Польши. Поражение польского восстания 1794 г. спровоцировало третий 
раздел Речи Посполитой и окончательную ликвидацию польского государства. 
3 января и 24 октября 1795 г. были подписаны соответственно русско-австрийский 
и русско-прусский трактаты, которые окончательно закрепили за Россией Литву, 
Западную Белоруссию, Волынь, Киевщину и Подолье.

В 1795 г. обращение униатов в православие активизировалось, хотя Екатерина 
II и пыталась придать этому процессу исключительно добровольный характер: 
10 января 1795 г. появился указ „О неприменении принудительных мер при обра-
щении униатов в греко-российскую веру”26. В нем больше внимания уделялось 
необходимости защиты уже обращенных прихожан. Отмечалось, что за греко-уни-
атскими священниками, которые перешли в православие, сохраняется имущество, 
они не лишаются приходов. Среди униатских священников даже ходил слух о том, 
что те из них, которые примут православную веру, будут освобождены от налогов 
(своеобразных добровольных пожертвований на церковь). Поэтому священники 
Теофиопольськой округи написали жалобу на имя губернатора, в которой заявили, 
что они продолжают платить налоги, а кроме того, помещики их презирают, не 
дают земли, а „переосвященные” церкви лишены фундушов. Чтобы уладить этот 
вопрос, губернатор В. Шереметьев 1 марта 1795 г. издал распоряжение об освобож-
дении священников Изяславской (впоследствии Волынской) губернии, которые 
перешли в православие, от уплаты добровольных взносов27.

Нехватка православных священников отразилась на процессе обращения, 
поскольку, если прихожане переходили в православие, а не было православного 
священника, то они продолжали обращаться за пастырской опекой к униат-
ским или римско-католическим священникам, как, например, это было в городе 
Корце28. Очень часто „переосвященные” церкви из-за отсутствия православного 
священника пустовали, в них не проводились богослужения29. Возникла проблема 
замещения вакантных приходов, ведь с 1 607 „переосвященных на православие” 
церквей в 575 из них священники остались в унии. 22 марта 1795 г. вышло распо-

24 Михаил Коялович, История воссоединения западно-русских униатов старых времен (Санкт-Петербург: 
Синодальная тип., 1873), 361.

25 Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839, 29.
26 Полное собрание законов Росийской империи, № 17290.
27 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 36, л. 1–12.
28 ГАЖО, ф. 1, оп. 2, д. 82, л. 28–33.
29 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 329, л. 1–3.
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ряжение Синода о направлении православных священников в Минскую епархию, 
хотя епископ Виктор считал, что такой необходимости нет30. Вскоре стало понятно, 
что униатские священники не спешат переходить в православие, поэтому в епархи-
альное управление стали поступать письма от благочинных разных округ с сооб-
щениями о недостатке православных священников и просьбами направить их из 
других епархий31. В декабре 1795 г. епископ Виктор все же направил соответствую-
щие документы в соседние православные епархии. В вакантные приходы прибыло 
117 священников: с Киевской епархии – 42, Черниговской – 19, Брацлавской – 5632. 
Однако многие приходы и в дальнейшем оставались незанятыми, поэтому иногда, 
чтобы уменьшить их количество, такие приходы объединяли. Например, приход 
села Большие Дедеркалы Ямпольского уезда был присоединен к приходу сосед-
него села Волковец33.

 К православным священникам переходили плебании греко-униатских священ-
ников, за что последним выплачивалась определенная сумма, хотя были случаи, 
когда униаты не получали обещанные деньги по несколько лет34. Понимая безыс-
ходность своего положения, часть униатского духовенства сразу переходила в пра-
вославие. Некоторые священники, убедившись, что лишены каких-либо средств 
к существованию, впоследствии тоже принимали православие. Например, 15 июня 
1796 г. в Корецкое духовное правление поступило заявление от священника Федора 
Львовича, у которого отобрали приход зимой 1795 г., о желании принять право-
славную веру. Такого же содержания заявление 16 июля 1796 г. написал униатский 
священник села Лище Луцкого уезда Антоний Мархалевич на имя житомирского 
епископа Варлаама Шишацкого. В нем он назвал причину своего шага –бедность35. 
Заявление это было удовлетворено, но при этом священник составил следующую 
присягу: „Я, нижеименований, клянусь всемогущим Богом перед Святым Еван-
гелием в том, что я уверен в ложности униатской веры. Истинно это признаю 
и истинно ее отрекаюсь, искренне обращаюсь в Православную церковь и пробуду 
в ней до последнего своего вздоха”36. Анализ подобных заявлений позволяет утвер-
ждать, что писались они по заранее подготовленным образцам.

В начале осени 1795 г. был сделан решающий шаг в процессе наступления власти 
на униатские церкви: 6 сентября 1795 г. вышел указ „О предписания оставленных 
в этих губерниях в унии монастырей и церквей в епархии Белорусской”37. В нем 

30 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 212.
31 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 239, л. 4–8.
32 Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной конси-

стории за 1795 г.”, 78.
33 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 239, л. 1–5.
34 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 14, л. 8.
35 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 306, л. 1.
36 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 306, л. 5.
37 Полное собрание законов Росийской империи, № 17384.
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говорилось о ликвидации (среди прочих) таких греко-униатских епархий: Луц-
кой, Киевской митрополичьей и Владимирской. Униатские монастыри и церкви 
Волынской, Подольской и Брацлавской губерний приписывались к Белорусской 
епархии и переходили в ведение архиепископа Полоцкого Ираклия Лисовского. Он 
довольно лояльно относился к церковной политике царизма38. Тогда же архиепи-
скоп получил распоряжение Екатерины II провести описание всех греко-униатских 
церквей с указанием количества униатов. И. Лисовский остался архиепископом 
для более чем 2 500 000 верных39.

После ликвидации Киевской митрополии митрополиту Феодосию Ростоцкому 
была назначена пенсия в размере 6 тыс. рублей и право выбора места житель-
ства – в Петербурге или Риме40. Кроме того, шестой пункт указа решал судьбу так 
называемых „безместных” греко-униатских священников, оставшихся без при-
ходов в результате „переосвящения” значительного количества греко-униатских 
церквей в православие и перехода верных в православную конфессию: они могли 
выехать на постоянное место жительства за границу, а тем, что решили остаться, 
назначалась пенсия в размере 50–100 рублей в год41.

После обнародования указа от 6 сентября 1795 г., начался массовый переход уни-
атов в православие. В Волынском, Брацлавском и Подольском наместничествах 
в начале 1796 г. Православная церковь пополнилась еще 145 765 прихожанами, 
а всего в захваченных Россией у Польши землях православие приняло около полу-
тора миллиона человек42.

В Петербурге внимательно следили за процессом обращения. Синод требовал 
составлять не только списки „переосвященных” церквей и закрытых монасты-
рей, но и предоставлять сведения о еще существующих греко-униатских церквях 
и василианских монастырях вместе с перечнем всего принадлежащего им дви-
жимого и недвижимого имущества43. Например, в Государственном архиве Вин-
ницкой области хранится письмо Брацлавского губернатора Федора Берхмана 
к бершадскому городничему, капитану Грунеру с указаниями, как вести себя 
с униатским духовенством, датированное 21 октября 1795 г.44 Городничий должен 
был подать подробные сведения обо всех греко-униатских церквях и василианских 
монастырях, составить списки „безместных” священников с указанием тех, кто 

38 Володимир Осадчий, „Ілюзії чи відчай? Лист архієпископа полоцького Іраклія Лісовського на тлі історії 
унії в Російській імперії наприкінці XVIII ст.”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 5 (2007): 221.

39 Radwan, Carat wobec kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839, 35. Смотрите также: Śliwa, 
„Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim (1772–1815)”, 219–235.

40 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 171.
41 Полное собрание законов Росийской империи, № 17384.
42 Липский, „Воссоединение униатов на Волыни в 1794–1795 гг. по документах Волынской духовной 

консистори за 1795 г.”, 212.
43 ГАВО, ф. 382, оп. 3, д. 3, л. 2–2 об.
44 Олександр Петренко, Брацлавське намісництво (Вінниця: Велес, 2001), 81–84.
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желает выехать за границу, и тех, кто хочет остаться, а также строго следить за 
всем униатским духовенством и монахами.

Параллельно с процессом „присоединения” униатов к Православной церкви 
вводились в „переосвященных” церквях православные обычаи и обряды, чтобы 
не было никаких различий ни в обрядности, ни во внешнем виде православных 
русских и обращенных из унии священников. В феврале 1796 г. епископ Варлаам 
Шишацкий распространил среди духовенства указ Екатерины II „О запрете во 
всех уездах этой [Минской] епархии присоединенным из унии к благочестию свя-
щенникам брить бороды и о ношении одежды, достойной духовного сана”45. Свя-
щенники были обязаны давать местным благочинным письменные обязательства 
выполнять этот указ. 24 марта 1796 г. православная консистория издала распоря-
жение о введении в „переосвященных” церквях богослужения по православному 
образцу. Изменения касались литургии, подготовки прихожан к исповеди и при-
частию, способа креститься (ознаменование себя крестом) и обряда крещения 
младенцев46. Местные власти внимательно следили за выполнением правитель-
ственных и церковных решений, непокорных под конвоем отправляли в Острог 
(здесь располагалась резиденция епископа Варлаама и православная духовная кон-
систория), где и решалась их дальнейшая судьба.

Униатское духовенство жаловалось, что обращение осуществляется насиль-
ственными методами, с привлечением к делу военных, а православные священ-
ники отбирают у „безместных” греко-униатских землю и помещения. 28 мая 1796 г. 
вышло распоряжение генерал-губернатора Т. Тутолмина о создании комиссий для 
разбора конфликтов между униатскими и православными священниками. В состав 
комиссий входило несколько судей и представитель православного духовенства47. 
Понятно, что при таких условиях не следовало надеяться на положительное реше-
ние дел. И само правительство неоднократно подчеркивало, что жалобы являются 
выдумками греко-униатских священников, поскольку обращение проводится 
добровольно, без применения силы48. Однако жалобы были настолько частыми, 
что власти были вынуждены на них реагировать.

18 августа 1796 г. епископ Варлаам получил письмо от генерал-губернатора 
Т. Тутолмина, в котором тот сообщал о жалобе жителей города Любомль Влади-
мир-Волынского уезда на то, что они были „присоединены” к православию прину-
дительно. Благочинный Василий Малеванский прибыл в Любомль в ярмарочный 
день. Тогда и провел обряд обращения пьяных горожан, а также двух местных 
униатских священников. Однако часть жителей города оказала сопротивление 
военным и не позволила завершить обращение49.

45 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 142, л. 2.
46 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 141, л. 5–5 об.
47 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 282, л. 1–17.
48 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви, 138.
49 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 361, л. 1–1 об.
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К генерал-губернатору доходили сведения и о том, что благочинные само-
стоятельно, без полиции и представителей власти, выезжают в села, обещают 
крестьянам освобождение от налогов и барщины и таким образом склоняют их 
к православной вере50. Т. Тутолмин в очередной раз советовал при обращении 
зачитывать Пастырскую грамоту в присутствии достаточного количества воен-
ных, проявлять заботу и уважение к людям, обращать в первую очередь верую-
щих, а уже потом священников. Епископ Варлаам отреагировал на это письмо 
распоряжением от 11 сентября 1796 г. благочинным всех округ, особенно Луцкой 
и Ковельской, где было зафиксировано больше всего нарушений, проводить обра-
щение согласно инструкции, не выходя за ее рамки51.

Поскольку ни униатское духовенство, ни прихожане не имели реальной воз-
можности получить положительный ответ на свои жалобы, они продолжали раз-
личными способами сопротивляться и обращению, и жестоким действиям власти. 
Например, в селе Новоселки Луцкого уезда прихожане не соглашались перейти 
в православие, поэтому 29 активных протестующих были подвергнуты судебному 
преследованию, но и в дальнейшем крестьяне отказывались быть православными52.

Униатские священники, узнав о приезде благочинного с целью присоединения, 
закрывали церковь и по какой-либо причине уезжали из деревни. Были случаи, 
когда они самовольно открывали уже „переосвященную” церковь и служили 
там, или совершали богослужения в дворовых часовнях помещиков. Например, 
в декабре 1796 г. униатский священник Степан Пашицкий служил литургию по 
греко-униатскому обряду в домах помещиков сел Бушинцы и Бабчинцы Ямполь-
ского уезда53. Иногда при поддержке местного помещика, но без разрешения выс-
шего духовенства, прихожане строили униатские часовни, как в селах Новоселки 
Владимир-Волынского уезда, Кардишев Кременецкого уезда, городке Торговица, 
селах Литишин, Баковцы, Рыкали Дубенского уезда, Белосток Луцкого уезда54.

Чтобы не принимать православие, униатское духовенство переходило в рим-
ско-католическую конфессию и регистрировало церковь как костел. Униатские 
„безместные” священники занимали свободные католические приходы. В письме 
генерал-губернатора Т. Тутолмина от 4 апреля 1796 г. римско-католическому 
митрополиту Богуш-Сестренцевичу указано, что католиками стали 79 униатских 
священников и 25 монахов василиан55.

Не только духовенство оказывало сопротивление действиям власти. Сами при-
хожане как и раньше не проявляли желания переходить из унии в православие. 

50 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 36, л. 1.
51 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 361, л. 2–3.
52 ГАВО, ф. 382, оп. 3, д. 3, л. 3.
53 Петренко, Брацлавське намісництво, 288.
54 ГАВО, ф. 382, оп. 3, д. 3, л. 86.
55 Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов, t. 2, 1701–1839 (Санкт-Петер-

бург: Синодальная Тип., 1907), 527–530.
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Многие из них, хотя и заявили о своем обращении, на самом деле и в дальнейшем 
получали требы от униатских священников. Например, 31 августа 1796 г. на сооб-
щение Брацлавской духовной консистории Брацлавское наместническое правление 
выдало резолюцию о возвращении священника и прихожан села Чернятина Мах-
новского уезда в унию. В резолюции отмечалось, что крестьяне приняли правосла-
вие 27 августа 1795 г., но местный греко-униатский священник Иван Кудрицкий 
продолжал служить по униатскому обряду в местной Святодмитриевской церкви, 
давал требы жителям села, из-за чего те вернулись назад в унию56.

Случалось так, что только заявив о „присоединении” к православию, прихожане 
тут же возвращались в унию. Иногда это было обусловлено недостойным пове-
дением православного священника57. Важную роль в сопротивлении обращению 
играли и монахи-василиане. Например, в Баре, Белостоке, Почаеве, Луцке они 
всячески убеждали местных жителей, которые приняли православие, вернуться 
обратно в унию58.

Вторая половина 1796 г. характеризируется замедлением процесса „присоедине-
ния” униатов к православию на землях бывшей Речи Посполитой. К тому времени 
результаты обращения были весомыми.

Итак, до 1772 г. в Речи Посполитой насчитывалось 9 452 униатские приходы, 
входившие в восемь епархий. Вследствии разделов страны в пределах Российской 
империи оказалось 5 865 униатских приходов. В ходе „присоединения” униатов 
к концу 1796 г. на православие перешло более 2 600 приходов (44,3% от общего 
количества униатских приходов), унию оставило 1 552 священника и 1 538 890 
прихожан, из которых на Волыни, Киевщине и Подольи – 1 415 326 (92% от общего 
количества прихожан), остальные – в белорусских землях. 

Таким образом, в годы правления Екатерины ІІ на инкорпорированных Россией 
от Речи Посполитой украинских землях состоялся первый этап извлечения униатов 
из-под юрисдикции Римско-католической церкви и обращения их в православие, 
который приобрел массовый характер. Этому способствовало агрессивное вме-
шательство российских властей в религиозную жизнь населения Правобережной 
Украины, использование правительством жестких методов в процессе „присоеди-
нения” униатов к Православной церкви. Особенно впечатляющими последствия 

„присоединения” были в Киевской и Подольской губерниях, где позиции Уни-
атской церкви были значительно слабее, чем на Волыни, а большинство земель 
и имущества перешло во владение российской знати. В Подольской губернии, 
например, к концу XVIII в. фактически не осталось униатских приходов, тогда как 
на Волыни их численность все еще оставалась весьма высокой.

56 Петренко. Брацлавське намісництво, 277–279.
57 ГАЖО, ф. 1, оп. 2, д. 82, л. 83–84 об.
58 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 14, л. 2.
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Streszczenie

CARSKIE REPRESJE WOBEC CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ  
NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH RUBIEŻACH RZECZYPOSPOLITEJ  
W KOŃCU XVIII WIEKU

W artykule przedstawiono działania rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II, mające na celu 
wyłączenie parafii unickich spod jurysdykcji Kościoła Rzymskokatolickiego w nowo włą-
czonych do Rosji z Rzeczypospolitej ziemiach ukraińskich. Na podstawie materiałów archi-
walnych wykazano opór kleru i parafian Kościoła Greckokatolickiego wobec gwałtownego 
powrotu do Kościoła Prawosławnego.

Słowa kluczowe: Rzeczypospolita, wyznanie, Kościół Rzymskokatolicki, cerkiew prawo-
sławna, Kościół Greckokatolicki

Abstract

TSARIST REPRESSION AGAINST THE GREEK CATHOLIC CHURCH 
ON THE SOUTH-EASTERN FRONTIERS OF THE POLISH-LITHUANIAN 
COMMONWEALTH AT THE END OF THE 18TH CENTURY

The article shows the actions taken by the Russian Empress Yekaterina II. They were aimed at 
excluding Greek Catholic parishes of the Ukraine from the jurisdiction of the Roman Catholic 
Church. They had been the part of Commonwealth of Poland and became newly-connected 
to Russia. It demonstrates, on the base of archival materials, the resistance of the clergy and 
parishioners of the Greek Catholic Church to the violent return to the Orthodox Church.

Keywords: Commonwealth, confessions, Roman Catholic Church, Orthodox Church, Greek 
Catholic Church



Tadeusz Ceynowa1

MATERIAŁY ARCHIWUM DIECEZJI  
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ W KOSZALINIE 
DOTYCZĄCE KOŚCIELNYCH DZIEJÓW PIŁY

Wprowadzenie

Piła przez 25 lat pełniła funkcję miasta wojewódzkiego. Dziś jest znaczącym ośrodkiem 
życia gospodarczego i kulturalnego Wielkopolski. Do tej pory nie doczekała się peł-
nej monografii historycznej. Przez wiele lat jedynym opracowaniem o znacznej war-
tości była niemiecka monografia Karla Boesego2. W latach 90. XX w. pojawiła się na 
rynku wydawniczym publikacja Zygmunta Borasa i Zbigniewa Dworeckiego3. 500-
lecie potwierdzenia praw miejskich Piły przez króla Polski Zygmunta Starego (4 marca 
2013 r.) skłoniło współczesnych badaczy do podjęcia próby kontynuowania opisu dzie-
jów miasta4 po 1945 r. Jak zaznaczył we wstępie redaktor prowadzący Marek Fijałkowski, 
„autorzy mają świadomość, że każdy z przedstawionych przez nich rozdziałów zasługuje 
na osobną publikację książkową. Być może z czasem powstaną takie opracowania, gdyż 
jak dotychczas ukazało się niewiele prac obrazujących dzieje Piły”5. Być może powo-

1 Ks. dr Tadeusz Ceynowa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Archiwum 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, re-
daktor naczelny „Rocznika Skrzatuskiego”, współorganizator 6 rocznych cyklów „Kościelne dzieje Piły”. Adres 
do korespondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2; e-mail: tceynowa@interia.pl.

2 Karl Boese, Geschichte der Stadt Schneidemühl (Schneidemühl: Die Grenzwacht, 1935); zobacz Michał Gajewski, 
Arcybiskupia Delegatura w Tucznie, Administratura Arcybiskupia w Tucznie i Pile i Wolna Prałatura Pilska 
w latach 1920–1945 (praca magisterska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
2012, mps, promotor ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr. prof. UAM).

3 Zygmunt Boras, Zbigniew Dworecki, Piła. Zarys dziejów (do roku 1945) (Piła: Urząd Miejski w Pile,1993).
4 Marek Fijałkowski, red., Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000 (Piła: Gmina Piła, 2013). Monografię napisał 

następujący zespół autorów: Marek Fijałkowski, Maciej Kamiński, Tomira Łęska-Oleszak, Jarosław Wąsowicz 
SDB (Życie religijne w Pile w okresie powojennym), Michał Początek, Maciej Ursuski i Tomasz Kamiński.

5 Marek Fijałkowski, Wstęp do „Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000”, w: Zarys dziejów Piły w latach 1945–
2000, red. Marek Fijałkowski (Piła: Gmina Piła, 2013), 8.
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dem takiego stanu rzeczy są trudności z dotarciem do właściwych i jeszcze nieodkry-
tych źródeł archiwalnych. Zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, 
Muzeum Okręgowe i Archiwum Państwowe ponad 30 lat temu sesja naukowa, miała 
dać asumpt do naukowych badań. Późniejsza publikacja6 wystąpień zaproszonych gości 
z pewnością pomaga profesjonalnym badaczom, jak i regionalistom, sięgać do jeszcze 
niepublikowanych dokumentów. Niniejszy artykuł wpisuje się niejako w tę lukę i pró-
buje odpowiedzieć, gdzie można znacząco odkryć ważną dokumentację z kościelnej pil-
skiej przeszłości.

1. Kościelna przynależność Piły

W 1449 r. wspomniano Piłę po raz pierwszy w aktach konsystorskich. Pierwszego ple-
bana, Michała, znajdujemy pod rokiem 1451. Pierwszy drewniany kościół pw. św. Woj-
ciecha, Stanisława i Marcina powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XV w., 
przynależał do parafii w Ujściu. W Liber beneficiorum diecezji poznańskiej z 1510 r. 
określono pilskie beneficjum7. Miasto, jak i świątynia, były patronatu królewskiego. 
Potwierdzenie praw miejskich8, magdeburskich, dokonało się za sprawą Zygmunta I Sta-
rego 4 marca 1513 r. Brak źródeł z połowy XVI w. nie pozwala stwierdzić, czy Piła 
uzyskała po tym fakcie niezależność parafialną. Kościołem miejskim dysponowali lute-
ranie w latach 1566–15869. Rozwój protestantyzmu i bierność biskupów poznańskich 
spowodowały nieodwracalne straty dla Kościoła w ziemi zanoteckiej. Dopiero synod 
biskupa Wawrzyńca Goślickiego w 1602 r. zreorganizował podział dekanalny diece-
zji10. Piła i ziemia wałecka weszły w skład dekanatu czarnkowskiego. Dzięki staraniom 
króla Zygmunta III Wazy i królowej Konstancji, wiele świątyń na tym terenie powró-
ciło w ręce katolików. W 1619 r. zadecydowali oni także, że należy wznieść w Pile nową 

6 Roman Chwaliszewski, red., Piła w źródłach archiwalnych (Piła: Towarzystwo Miłośników Piły, 1988). Archi-
wiści poznańscy: Stanisław Nawrocki, Irena Radke, Ryszard Walczak i ks. Konrad Lutyński przedstawili bogate 
zbiory zespołów archiwalnych dotyczących Piły w archiwach poznańskich, Bydgoszczy, Merseburga i Berlina-

-Dahlem.
7 Józef Nowacki, Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój (Poznań: Księgarnia św. Wojcie-

cha, 1964), 384. Autor odnosi się bezpośrednio do archiwaliów konsystorza poznańskiego. Wielu innych badaczy 
sięga tylko do ks. Nowackiego. Konrad Lutyński, „Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do ko-
ścielnych dziejów Piły”, w: Piła w źródłach archiwalnych, red. Roman Chwaliszewski (Piła: Towarzystwo Miło-
śników Piły, 1988), 61; Maria Wrzeszcz, „Piła”, w: Encyklopedia katolicka (dalej EK), t. 15 (Lublin: Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011), kol. 595–597. 

8 Zygmunt Boras, Zbigniew Dworecki, Piła, zarys dziejów (do roku 1945) (Piła: Urząd Miejski w Pile, 1993), 
31–32. Autorzy wskazują, że tłumaczenie dokumentu znajduje się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

9 Nowacki, Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, 384; Boese, Geschichte der Stadt 
Schneidemühl, 27–30. Autor bardzo ogólnikowo potraktował temat. Nawet nie podał dat, kiedy protestanci 
zawiadywali przejętym kościołem katolickim.

10 Lutyński, „Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do kościelnych dziejów Piły, 60; Tadeusz 
Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki 1821–1920 (Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 
Polwen, 2004), 37–39.
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świątynię11. Wizytator poznański w 1628 r. stwierdził, że nowy murowany kościół pw. 
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela jest jeszcze niedokończony i niepoświę-
cony. W wyniku I rozbioru Polski, Piła i powiat wałecki dostały się pod wpływy Prus, 
które chciały utworzyć na tym terenie niezależny oficjalat. Pomysł ten jednak upadł pod 
koniec XVIII w. i Piła pozostała w granicach zmniejszonego dekanatu czarnkowskiego12. 
Taki stan trwał do zakończenia I wojny światowej. Wówczas, postanowieniem wielkich 
mocarstw w Wersalu, mimo licznych starań ze strony polskiej, Piła pozostała w pań-
stwie niemieckim. Arcybiskup poznański i gnieźnieński Edmund Dalbor ustanowił 22 
listopada 1920 r. dla terytoriów leżących za granicą Rzeczypospolitej delegaturę arcy-
biskupią z siedzibą w Tucznie. Pierwszy delegat, ks. Robert Weimann rozpoczął swe 
urzędowanie 1 grudnia na zamku w Tucznie13. Piła została odłączona od dekanatu czarn-
kowskiego i stała się siedzibą nowego dekanatu, składającego się z 6 parafii. W 1923 r. 
papież Pius XI dołączył do tej tymczasowej struktury utracone dekanaty diecezji cheł-
mińskiej i erygował administrację apostolską, najpierw z siedzibą w Tucznie, następ-
nie przeniesiono ją do Piły. Stan ten potwierdziła bulla papieska Vixdum Poloniae unitas 
z 1925 r. Podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Prusami w 1929 r. zaowo-
cowało w 1930 r. erygowaniem Wolnej Prałatury w Pile (Freie Prälatur Schneidemühl), 
włączonej do metropolii wrocławskiej14. Na jej czele stał każdorazowo mianowany przez 

11 Boese, Geschichte der Stadt Schneidemühl, 158–160; Marek Fijałkowski, „Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty w Pile”, Kronika Wielkopolski 28, 1 (2000): 69–70; Maria Wrzeszcz, „Piła”, w: EK, t. 15 
(Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011), kol. 596. Wówczas 
pojawia się nowe wezwanie kościoła. Jedni badacze twierdzą, że kolejna zmiana wezwania z NMP i św. Jana 
Chrzciciela na wezwanie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty nastąpiło już w połowie XVII w., inni, że 
w połowie XIX w. Nikt nie potrafi wskazać odpowiedniego dokumentu. Tym bardziej po wojnie Polacy wrócili 
do nazywania parafii pw. NMP i św. Jana Chrzciciela z kościołem parafialnym pw. Świętej Rodziny. Było to 
z pewnością spowodowane zniszczeniem XVII-wiecznej świątyni w wyniku działań wojennych w 1945 r.

12 Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki 1821–1920, 57–60. Rozgraniczenie dekanatu czarnkowskiego 
dokonywało się stopniowo, jeszcze w 1793 r. Elench poznański umieścił Piłę w dekanacie wałeckim.

13 Bolesław Kumor, „Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939)”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 
(dalej ABMK) 21 (1970): 370, 369; Kumor, „Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939)”, 393; Władysław 
Szulist, „Katolicka organizacja kościelna na obecnych obszarach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od reformacji 
do 1945 r.”, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne (dalej KKWD) 5, 5–6 (1977): 132–133; Edmund 
Dalbor, „Amtliche Bekanntmachungen für den deutschen Anteil der Erzdiözesen Gnesen und Posen”, Miesięcznik 
Kościelny 35, 11–12 (1920): 61: „Amtliche Bekanntmachungen für den deutschen Anteil der Erzdiözesen 
Gnesen und Posen.Archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis, Legatus Natus, Primas etc. etc. Cum post novam 
constitutionem statuum Poloniae et Germaniae finiumque limitationem pars archidioecesis Nostrae Posnaniensis 
intra fines reipublicae Germaniae sit sita, Nos ad consulendum utiliori ecclesiastico regimini et pro aptiori animarum 
cura et administratione pro illa parte dioecesis Nostrae, quae sub ditione Borussica modo nunc existit et decanatus 
Babimostensem, Pilensem, Pscevensem, Valcensem et Vschovensem comprehendit, Vicarium Generalem seu 
Delegatum, qui ad interim Tucznae in districtu Valcensi residebit, constituimus. Quam ob. Rem Illustrissimum 
et Reverendissimum Dom. Robertum Weimann, vicarium Nostrum generalem, canonicum Metropolitanum 
Posnaniensem et praelatum S. Sanctitatis Delegatum Nostrum nominamus et creamus tribuentes easdem facultates 
eandemque iurisdictionem in spiritualibus et temporalibus rebus, qua hacusque gaudebat, sperantes fore ut omnes 
fideles eidem qua Vicario Nostro generali et Delegato omnem reverentiam et oboedientiam praestent. Dabamus 
Posnaniae, die 22. Novembris 1920. + Edmundus Card. Dalbor”.

14 Ludwig Petzelt, „Die Errichtung der Erzbischöflichen Delegatur und die Anfänge der Apostolischen Administratur 
Tütz”, w: Die Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl (Schneidemühl, 1928), 12–15; Kumor, 
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papieża prałat w randze ordynariusza. Siedziba15 kurii prałatury pilskiej mieściła się przy 
Kirchstrasse 13. Jak pisał o. prof. Roland Prejs OFMCap, interesantów przyjmowano 
codziennie w godzinach 10:00–13:00. Specyfika terytorialna i organizacja urzędów cen-
tralnych prałatury sprawiała, że w centrali urzędowali jedynie wikariusz generalny, ofi-
cjał i ks. Georg Krüger, pozostali funkcyjni dojeżdżali do Piły, gdyż na co dzień byli 
odpowiedzialni za stanowiska duszpasterskie w swoich parafiach16.

W wyniku zakończenia II wojny światowej granice Polski przesunięto do Odry i Nysy 
Łużyckiej. Terytoria prałatury pilskiej stały się polskimi. Piła jako twierdza została bar-
dzo zniszczona17, a liczne kościelne archiwalia bezpowrotnie stracone. Prymas Polski 
arcybiskup August Hlond na mocy pełnomocnictw papieskich utworzył tymczasowe 
administracje apostolskie. Największą z nich była Administracja Apostolska Kamień-
ska, Lubuska i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie18. Pierwszy administrator, ks. 
dr Edmund Nowicki zorganizował niezbędne urzędy kurialne. Przez wiele lat Kościół 
w Polsce z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele dopominał się w Rzymie o stałą 
organizację kościelną na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. Ostatecznie udało się tego 
dokonać papieżowi Pawłowi VI. Wydał on 28 czerwca 1972 r. bullę Episcoporum Polo-
niae coetus. Z administracji gorzowskiej erygował wówczas trzy samodzielne diecezje: 
gorzowską, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską, włączone do metropolii 
gnieźnieńskiej19. Piła jako siedziba dekanatu weszła w skład diecezji gorzowskiej. Należy 

„Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939)”, 370; Erich Klitsche, „Die Bulle de salute animarum vom 
Jahre 1821 und die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im Osten Deutschlands bis auf unsere Zeit”, w: Die 
Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl (Schneidemühl, 1928), 46–47; Erwin Gatz, „Schne-
idemühl”, w: Lexikon für Theologie und Kirche, bd. 9 (Freiburg–Basel–Rom–Wien: Herder, 2000), szp. 189–190. 
Niemieccy autorzy wielu wydań tego dzieła rozpoczynają dzieje Piły od 1919 r.

15 Zachowały się ryciny budynku z okresu międzywojennego. Jak do tej pory nie natrafiono na wykaz gromadzonych 
tam archiwaliów.

16 Roland Prejs, „Prałatura pilska w świetle schematyzmu z 1940 r.”, Roczniki Teologiczne 55, 4 (2008): 36–37. Tam 
też literatura na temat prałatury pilskiej. Autor przy opracowaniu artykułu korzystał z kopii tego schematyzmu 
znajdującej się w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

17 Marek Fijałkowski, „Walki o Piłę styczeń–luty 1945”, w: Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, red. Marek 
Fijałkowski (Piła: Gmina Piła, 2013), 11–21. Tam podstawowa literatura.

18 Grzegorz Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej 1945–1972 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007). 

19 Duży wpływ na podział terytorium Kościoła gorzowskiego mieli jego ówcześni biskupi: ordynariusz – Wilhelm 
Pluta i pomocniczy: Jerzy Stroba i Ignacy Jeż, którzy stanęli na czele nowo powstałych diecezji. Hierarchowie 
ci przygotowywali prymasowi robocze wersje przyszłego podziału. Na temat powstawania nowych struktur ko-
ścielnych w 1972 r. istnieje bogata literatura, tam również i wyczerpująca bibliografia: Lech Bończa-Bystrzycki, 

„Zarys dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”, 
w: Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1998 (Koszalin: Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 
1998), 83. Kazimierz Dullak, Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Koszalin: 
Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 1996), 87–88; Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (dalej 
ADKK), Prywatne Archiwum biskupa Ignacego Jeża, T: Podział; Tadeusz Ceynowa, „Koszalińsko-Kołobrze-
ska Diecezja”, w: EK, t. 9 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002), kol. 
976–978; Kazimierz Kozłowski, oprac. Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej 
(1945–1975), Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego, t. 14 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2007), 95–103; Lech Bończa-Bystrzycki, Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim 
w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X-XX/XXI wiek) (Koszalin: nakładem autora, 2012), 545–651.
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pamiętać, że wówczas w tym mieście funkcjonowały tylko dwie parafie zakonne, sale-
zjańska i kapucyńska. Największa reorganizacja diecezji w Polsce dokonała się w 1992 r. 
Papież Jan Paweł II ogłosił bullę Totus Tuus Poloniae populus. Jej mocą odstąpiono 
w wielu wypadkach od wieloletniej tradycji przynależności terytorialnej. Zniesiono 
wówczas średniowieczną diecezję chełmińską i utworzono pelplińską z nowym teryto-
rium. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska straciła na jej rzecz 6 wschodnich dekanatów: 
bytowski, człuchowski, główczycki, lęborski, łebski i łupawski. W zamian otrzymała 
Piłę z dekanatem i okolice Krzyża Wlkp. Z tego powodu, dla Piły, zmieniła się nie tylko 
przynależność diecezjalna, ale również metropolitalna. Obecnie jest to Szczecin. Trudno 
mówić w tym przypadku o wiekowych wspólnych kościelnych tradycjach.

2. Miejsce przechowywania20

Podpisanie traktatów miedzy ZSRR i NRF (1967 r.), a następnie Polską i NRF (1970 r.) 
umożliwiło ostateczną decyzję Stolicy Apostolskiej. Długoletnie starania prymasa Polski 
Stefana kardynała Wyszyńskiego i episkopatu, zostały uwieńczone bullą Episcoporum 
Poloniae coetus. Papież Paweł VI erygował stałą administrację kościelną na tzw. Zie-
miach Odzyskanych. Z dotychczasowej, największej terytorialnie administracji gorzow-
skiej, utworzono trzy nowe pełnoprawne diecezje: gorzowską, szczecińsko-kamieńską 
i koszalińsko-kołobrzeską. Ta ostatnia otrzymała siedzibę w Koszalinie z kościołem 
Mariackim jako katedrą. Pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji21 został 
Ignacy Jeż22, dotychczasowy biskup pomocniczy w Gorzowie.

20 Więcej na temat Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: Tadeusz Ceynowa, „Archiwum Diecezji Ko-
szalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób”, w: Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945–2005), Tradycja 
i współczesne wyzwania, red. Kazimierz Kozłowski (Szczecin–Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań-
stwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2007), 187–193; Tade-
usz Ceynowa, „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, w: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
1972–2012, red. Tadeusz Ceynowa (Koszalin–Radom: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kosza-
linie, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2012), 135–147; Tadeusz Ceynowa, „Ar-
chiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie”, w: Przeszłość Kościoła w archiwach 
Pomorza Zachodniego, red. Tadeusz Ceynowa (Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, 2014), 133–144; Tadeusz Ceynowa, „Duplikaty w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, 
w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. Waldemar Witold Żurek (Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2016), 87–99.

21 Biskupi z Gorzowa: Wilhelm Pluta, Jerzy Stroba i Ignacy Jeż wystosowali do prymasa Polski pismo zawierające 
roboczą wersję podziału administracji gorzowskiej na trzy nowe diecezje. Bończa-Bystrzycki, „Zarys dziejów 
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”, 83. Dullak, Pod-
stawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 87–88; ADKK, Prywatne Archiwum biskupa 
Ignacego Jeża, T: Podział; Ceynowa, „Koszalińsko-Kołobrzeska Diecezja”, kol. 976–978; Kozłowski, Narodziny 
diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975), 95–103; Bończa-Bystrzycki, Dzieje 
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X-XX/XXI wiek), 
545–651.

22 Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa na temat bpa Ignacego Jeża ukaże się w tym roku w Słowniku polskich 
teologów katolickich, t. 10 (maszynopis w posiadaniu autora artykułu).



254  |  Tadeusz Ceynowa

Biskup Ignacy Jeż, po zorganizowaniu podstawowych instytucji diecezjalnych, zarzą-
dził, aby w pomieszczeniach odbudowanej wieży kolegiaty kołobrzeskiej deponować 
archiwalia z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Brak odpowiedniego nadzoru 
dla wykonania szczytnego postanowienia, spowodował znikomy oddźwięk w lokalnym 
duchowieństwie. Do kołobrzeskiej wieży zostały dostarczone akta z kilku parafii (np. 
z Marcinkowic dotyczące wcześniejszego dekanatu wałeckiego – kilkanaście poszytów) 
i kilkadziesiąt mb duplikatów ksiąg metrykalnych. Odbywający się w diecezji synod 
w latach 1986–199023, niestety pominął sprawę utworzenia archiwum diecezjalnego. 
W aneksie 9, dotyczącym instrukcji o prowadzeniu kancelarii parafialnej, zaznaczono 
w punkcie 6, że: „Dokumenty szczególnej wagi powinny być przechowywane w parafii 
w uwierzytelnionym odpisie, natomiast oryginały należy przekazać na przechowanie do 
archiwum diecezjalnego”. Postanowienie to pozostało jedynie życzeniem, gdyż instytu-
cja taka w diecezji jeszcze nie funkcjonowała. 

Odpowiednie okoliczności do powstania diecezjalnego archiwum w Koszalinie 
zaistniały wówczas, kiedy podpisano umowę z Fundacją Polsko-Niemiecką w celu 
przygotowania odpowiedniej siedziby dla przyszłej instytucji. Zdecydowano się, że 
będą to profesjonalnie zaadaptowane pomieszczenia Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Koszalinie z niezależnym wejściem. Magazyny wyposażono w regały jezdne24. 
Instytucja finansująca projekt domagała się od obdarowanego zapewnienia na piśmie 
o późniejszym nieskrępowanym dostępie do zasobu archiwalnego, mając z pewnością na 
uwadze zainteresowanych przyszłych niemieckich kwerendzistów. Odpowiednio przy-
gotowaną siedzibę poświęcił nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk.

Biskup Marian Gołębiewski25 mając na uwadze przepisy Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego z 1983 r. (kan. 486–491)26, powołał do istnienia Archiwum Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej27. Dekret podpisany w Koszalinie wszedł w życie z dniem 15 listopada 
2003 r. Hierarcha koszaliński tego samego dnia podpisał także Zarządzenie w sprawie 
gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej28. Zwrócił w nim 
uwagę na to, że w pierwszej kolejności należy przekazać do nowo powstałej instytu-
cji archiwalia29 z parafii wytworzone przed 1945 r. Należy zaznaczyć, że archiwum ma 
otrzymywać dokumentację w obowiązkowy depozyt, nie ma stać się jej nowym wła-
ścicielem. Troska o przejęcie archiwaliów będzie spoczywała na dyrekcji archiwum, 

23 I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Koszalin, 1990), 133.
24 Obecnie zainstalowane regały w 4 magazynach mogą pomieścić prawie 2000 mb akt.
25 Trzeci hierarcha diecezji, pochodzący z diecezji włocławskiej, obecnie arcybiskup-emeryt we Wrocławiu.
26 Kodeks Prawa Kanonicznego (Poznań: Pallottinum, 1984).
27 „Dekret utworzenia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, KKWD 31, 4 (2003): 36.
28 „Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, KKWD 31, 4 

(2003): 37–38.
29 Pod pojęciem archiwalia wytworzone przed 1945 r. bp rozumiał: księgi metrykalne, kroniki, wszelkiego rodzaju 

dokumenty, druki (mszały, księgi obrzędów, kancjonały) zarówno katolickie, jak i ewangelickie.
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a przekazywanie dokumentów odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-
-odbiorczego. Ostatni punkt zarządzenia dotyczył duplikatów ksiąg metrykalnych30.

3. Archiwalia pilskie

Jak już wspomniano Piła i jej okolice zmieniły przynależność diecezjalną i metropoli-
talną w wyniku postanowień bulli z 1992 r. Poprzednia diecezja, gorzowska z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. nie posiadała wówczas jeszcze archiwum historycznego31. Zgodnie 
z ustaleniami dokumentu papieskiego, należało przekazać odpowiednią dokumentację 
dotyczącą odłączonych terytoriów i automatycznie ekskardynowanych księży do nowej 
diecezji32. Po utworzeniu archiwum diecezjalnego rozpoczął się kilkuletni proces przej-
mowania archiwaliów wytworzonych przed 1945 r., a przechowywanych dotąd w biurach 
parafialnych. Podstawowa trudność to rozległość diecezji. Od siedziby archiwum do naj-
bardziej oddalonego Krzyża Wlkp. jest prawie 200 km, do Piły 140 km. Tymczasem tery-
toria przekazane Pelplinowi33: Lębork – 120 km, Człuchów – 100 km. W Pile znajdują się 
dwie parafie o rodowodzie sprzed 1945 r. Pierwsza pw. Świętej Rodziny, przy kościele 
wybudowanym w 1915 r. Świątynia ta w czasach prałatury pełniła funkcję niejako kate-
dry34. Po wojnie przejęła tradycje parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewange-
listy. Dokumenty archiwalne, w szczątkowej ilości, zostały przejęte i zabezpieczone 
przez księży salezjanów, którym powierzono pracę duszpasterską w Pile35. Po uprzed-
nim powiadomieniu proboszcza, przejęto w depozyt przedwojenną dokumentację. Do 
koszalińskiego archiwum, po odpowiednim przygotowaniu36, trafiły księgi metrykalne 
i 16 poszytów o różnej tematyce. Dokumenty te stanowią zespół o nazwie: Parafia rzym-

30 „Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, 37–38; „Statut 
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, KKWD 31, 4 (2003): 33–35.

31 Archiwum diecezjalne powstało we wrześniu 2003 r.
32 Podobna sytuacja miała miejsce w 1972 r., kiedy archiwalia z Gorzowa trafiły do Koszalina, po utworzeniu die-

cezji. Wówczas zachowały się spisy zdawczo-odbiorcze z przekazanej dokumentacji. Diecezja Koszalińsko-Ko-
łobrzeska utraciła wschodnie dekanaty, zamieszkane przez ludność autochtoniczną (Kaszubów) na rzecz Pelplina. 
Tym samym akta parafialne, dekanalne i osobowe pracujących księży przekazano do kurii pelplińskiej.

33 Jedną z głównych idei bulli było przybliżenie wiernych do pasterza diecezji. 
34 Pisze o tym Roland Prejs. Tam też odbyła się konsekracja prałata Maksymiliana Kallera, który z Piły przeszedł do 

Kościoła warmińskiego. 
35 Pierwszą Mszę św. odprawił kapucyn o. Jerzy Rumak w kościele pw. Świętej Rodziny 6 maja 1945 r. Życie dusz-

pasterskie zaczęli jednak organizować przy kościele pw. św. Antoniego. Po uporządkowaniu świątyni, poświęcili 
ją 8 czerwca. Wiosną 1946 r. w Pile pojawił się ks. Józef Wróbel SDB. Przejął świątynię pw. Świętej Rodziny z rąk 
niemieckiego duchownego 18 kwietnia tego roku. Ks. Krüger nie chciał uznać jurysdykcji polskiego duchownego. 
Jarosław Wąsowicz, „Życie religijne w Pile w okresie powojennym”, w: Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, 
red. Marek Fijałkowski (Piła: Gmina Piła, 2013), 173–174. W 1979 r. powstała tam Inspektoria pw. św. Wojciecha. 
Instytucja ta prowadzi swoje archiwum.

36 Akta przejmowane do archiwum poddawane są fumigacji. Początkowo odbywało się to w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu, obecnie w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
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skokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Pile37. Każdej księdze 
przyporządkowano kolejną sygnaturę. Poniższa tabela przedstawia czasokres poszcze-
gólnych ksiąg, wymiary, liczbę zapisanych stron i aktualną sygnaturę. Ważność ksiąg 
metrykalnych została zaakcentowana już podczas Soboru Trydenckiego, co potwierdzały 
następnie polskie synody prowincjalne i diecezjalne. One też precyzowały formę zapisu 
i konieczne informacje na temat rejestrowanych parafian38. W księdze chrztów zapisy-
wano: imię dziecka, datę urodzenia, datę chrztu, czy dziecko jest dzieckiem ślubnym 
czy nie, dane rodziców, wyznanie rodziców, miejsce zamieszkania rodziców, miejsce 
udzielenia sakramentu, zawód ojca, datę chrztu, kto udzielał sakramentu, dane rodzi-
ców chrzestnych. W księgach posiadających wydrukowane rubryki jest także miejsce na 
uwagi. W księgach bez wydrukowanych rubryk informacji jest znacznie mniej – szafarz 
sakramentu, imię dziecka, dane rodziców, data urodzenia, data chrztu, dane rodziców 
chrzestnych. W księgach ślubów można znaleźć: dane osób przystępujących do sakra-
mentu małżeństwa, miejsce zamieszkania, ich wyznanie, wiek nowożeńców, kto bło-
gosławił małżeństwo, dane świadków ślubu. W księgach bez rubryk (XIX-wiecznych) 
czasem pojawiają się informacje o rodzicach nowożeńców. Natomiast w księgach zgo-
nów z XIX w. zapisywano – dane zmarłego, datę zgonu, wiek zmarłego, datę pogrzebu. 
W późniejszych księgach podawano dodatkowo – przyczynę zgonu, miejsce zamieszka-
nia, stan cywilny, zawód, dane rodziców, przyczynę zgonu, kto pozostał. Dla ułatwienia 
odnajdywania wpisów wprowadzono tzw. skorowidze, dwa z nich zachowały się.

W parafii pilskiej zaprowadzono księgi metrykalne według wskazań soborowych. Naj-
wcześniej założono księgę małżeństw (1653), jako drugą – księgę chrztów (1676), jako 
ostatnia została zaprowadzona księga zmarłych (1693). Informację tę otrzymujemy z akt 
konsystorza poznańskiego39 z 1693 r. Tak więc najstarsze księgi nie zachowały się dla 
dzisiejszych badaczy. 

37 Autor, kiedy tytułował zespół, przejął nazewnictwo z ostatnich dwóch schematyzmów przechowywanych 
w miejscowym archiwum (kopie). Freie Prälatur Schneidemühl 1940 i Freie Prälatur Schneidemühl 1942. Ten 
ostatni udało się pozyskać już po publikacji prof. Rolanda Prejsa.

38 Na temat ksiąg metrykalnych pisali: Józef Kurpas, Początki ksiąg metrykalnych, ABMK 2 (1961): 5–42; Bolesław 
Kumor, „Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14, 1 (1966): 
65–75; Robert Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku 
XXI wieku (Zielona Góra: Księgarnia Akademicka, 2005); Tomasz Moskal, „Historia ksiąg metrykalnych Kościoła 
katolickiego na ziemiach polskich”, Archiwariusz 1 (2005): 55–83; Artur Mezglewski, „Metrykalne księgi 
parafialne”, w: EK, t. 12 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
2008), kol. 661.

39 Lutyński, „Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do kościelnych dziejów Piły”, 65–66. Być może 
księga zmarłych została założona pod naciskiem poznańskiego wizytatora.



Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej…  |  257

Tabela 1. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej pw. NMP i św. Jana Chrzciciela w Pile40

CHRZTY
DATY SYGNATURA WYMIAR UWAGI

1798–1826 17 20x33 cm 438 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione
1827–1844 18 21x33 cm 790 stron zapisanych, rubryki ręcznie robione
1845–1867 19 20x33 cm 517 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione 
1882–1890 20 22x34 cm 516 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione
1891–1905 21 26x41cm 599 zapisanych stron, rubryki drukowane
1905–1907 22 26x41 cm 143 zapisane strony rubryki drukowane
1907–1910 23 26x41 cm 201 zapisanych stron, rubryki drukowane
1910–1917 24 27x41 cm 513 zapisanych stron, rubryki drukowane
1923–1925 25 22x33 cm 180 zapisanych stron, rubryki drukowane
1926–1933 26 22x34 cm 393 zapisane strony, rubryki drukowane
1845–1876 33 20,5x32 cm 74 zapisane strony, rubryki ręcznie robione, skorowidz chrztów

ŚLUBY
1800–1827 17 20x33 cm 438 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione
1828–1844 18 21x33 cm 790 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione
1845–1871 27 20x33 cm 183 zapisane strony, rubryki ręcznie robione
1872–1903 28 23x36 cm 247 zapisanych stron, bez rubryk
1904–1933 29 26x41 cm 282 zapisane strony, rubryki drukowane
1828–1940 34 20,5x32 cm 204 zapisane strony, rubryki ręcznie robione, skorowidz ślubów

ZGONY
1818–1862 18 21x33 cm 790 zapisanych stron, rubryki ręcznie robione
1865–1896 30 22x34 cm 663 zapisane strony, rubryki ręcznie robione
1897–1925 31 27x40 cm 607 zapisanych stron, rubryki drukowane
1925–1942 32 22x34 cm 403 zapisane strony, rubryki drukowane

Pozostałe archiwalia mogą posłużyć jedynie jako uzupełnienie tych, które przedsta-
wił Konrad Lutyński i pozostali badacze obecni na pilskiej konferencji na temat źródeł 
archiwalnych do dziejów Piły. Poniższy wykaz dokumentów przedstawia, to czym dzi-
siaj dysponuje koszalińskie archiwum. W wielu przypadkach zachowało się tylko kilka 
kart, jakiś projekt, czy mapa. Zachowało się także kilka dokumentów dotyczących dzia-
łalności kilku duchownych: ks. Ignacego Bocheńskiego, ks. Jana Cylsdorfa, ks. Stani-
sława Waltera i ks. Walentego Ostachiewicza41. Z pewnością na uwagę zasługuje sygn. 5. 
Obszerny poszyt przedstawia roczne rozliczenia finansowe w parafii ze szczególnym 
uwzględnieniem kościołów filialnych i Starej Łubianki. Miejscowość ta, wcześniej samo-
dzielna, w pierwszej połowie XIX w. zarządzana przez pilskich duchownych, następnie 
po dysmembracji uzyskała ponowną niezależność42.

Księgi konsystorskie i elenchy poznańskie z XIX w. wspominają o życiu brackim 
w pilskiej parafii. Bractwo św. Anny założono w Pile już w 1611 r. Miało ono za zadanie 

40 Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Ja-
na Chrzciciela w Pile, sygnatury 17–33.

41 Tomasz Szugalski, „Proboszczowie i komendarze pilscy w latach 1815–1914”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 
6 (2001): 155–162.

42 Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki 1821–1920, 124–125.



258  |  Tadeusz Ceynowa

bronić doktryny katolickiej przeciw arianom (bóstwo Syna Bożego i Ducha św.) oraz 
sakramentów św. i kultu świętych przeciw protestantom43. Zachowana księga bractwa 
św. Anny wskazuje na próbę ożywienia tego rodzaju pobożności w parafii na początku 
XIX w., za czasów komendarza Jana Prelwitza. Duchowny ten zakłada nową księgę 
nawiązując sprawami dochodów i rozchodów do wcześniejszej. Poszyt zawiera przy-
pomnienie bulli papieża Sykstusa V z 1589 r. Ex incumbenti, którą podniósł je do god-
ności arcybractwa44. Zaprezentowane zostały statuty bractwa, reguły i obowiązki czyli 
powinności. Warto podkreślić, że informacje te zapisano w języku polskim i niemieckim. 
Zapisy członków rozpoczynają się od roku 1818 i kończą się w 1882 r. Być może pojawie-
nie się nowego typu stowarzyszeń w drugiej połowie XIX w. spowodowało upadek wcze-
śniejszych. Bardzo cennym źródłem do badania religijności parafian pilskich i z powodu 
braku zachowanych ksiąg metrykalnych jest Album Bractwa Różańca św. Konfraternia 
ta założona w 1679 r. dobrze się rozwijała do początku XIX w. Dzięki tej księdze można 
poznać nazwiska i imiona wielu współbraci, promotorów bractwa, darowizny przeka-
zane i wielokrotnie potwierdzane odpusty dla gorliwych czcicieli modlitwy różańcowej. 
Co ciekawe, bractwo posiadało swoją biblioteczkę. Zanotowano kilka niemieckich tytu-
łów i kilkanaście polskich, przeważnie o tematyce kaznodziejskiej. Bractwa różańcowe 
podupadły w czasach zaborów. Odrodziły się na terenie archidiecezji poznańskiej w dru-
giej połowie XIX w. pod postacią Stowarzyszenia Żywego Różańca.

O wielkich stratach poniesionych przez archiwum pilskie na przestrzeni wieków może 
świadczyć jeden z poszytów. Przedstawia on inwentarz kościoła przygotowany z okazji 
wizytacji kanonika poznańskiego Franciszka Libowicza w 1727 r. Kolejnym dokumen-
tem jest inwentarz z 1738 r., kiedy ostatnią wizytację generalną przeprowadził sufragan 
poznański Józef Franciszek Kierski45. Zapisane karty zamyka wykaz 78 dokumentów 
przechowywanych w pilskiej parafii w połowie XVIII w.

Wykaz archiwaliów przejętych przez ADKK w Koszalinie46:
1. [Inwentarz parafii pilskiej] – spis dokumentów w archiwum parafii pilskiej, 1727–

1757, księga.
2. [Projekty budynku plebanii w Pile], teczka.
3. [Projekt budynków gospodarczych], teczka.
4. [Projekty kościoła katolickiego w Pile], teczka.
5. Kirchen=Rechnung der Römischkatol. Kirche in Schneidemühl (kościoły filialne + 

Łubianka), 1781–1841, księga.
6. Separation der Wiesen im Uscz-Netzbruch, 1831–1851, teczka.

43 Krystyna Kuźmak, „Bractwa św. Anny”, w: EK, t. 1 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 1995), kol. 625–626.

44 Kuźmak, „Bractwa św. Anny”, kol. 626. Autorka hasła encyklopedycznego podaje datę 1589 r., tymczasem w do-
kumencie pilskim widnieje data 1586 r.

45 Lutyński, „Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do kościelnych dziejów Piły”, 62. Była to 
ostatnia wizytacja staropolska.

46 Liczba porządkowa jest jednocześnie numerem aktualnej sygnatury zespołu.
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7. Rezes betreffend Ablöung des städtischen Zinses für Fahrdamm über die Küddow, 
1883, teczka.

8. [Wypis z Księgi Bractwa Różańca Świętego] (wypis sporządzono za czasów probosz-
cza Ignacego Bocheńskiego), 1800, teczka.

9. [Księga Bractwa św. Anny w Pile] (przychody i rozchody), 1801–1882, księga.
10. [Album Bractwa Różańca Świętego], 1680–1826, księga.
11. Auszug aus der Grundsteuermutterrolle – Hospital, 1895, księga.
12. [Korespondencja: ks. Jan Cylsdorf, ks. Ignacy Bocheński], 1795–1801, teczka.
13. [Szczątki dokumentów – ołtarze], teczka.
14. [Odpisy najstarszych dokumentów] (ks. Stanisław Walter odpisy z ksiąg wałeckich 

dokonane w 1765 r.) sprawa kościoła w Łubiance, Acta Procesionalia des Decan und 
Probst Ostachowicz zu Schneidemühl], 1619–1853, teczka.

15. [Szczątki dokumentów] (proboszcz Walter), 1781, karta.
16. Recess über die Gemeinheits Theilung zu Borkendorf Kreisses Dt. Crone, 1849–1850, 

poszyt.
Drugą jest parafia pw. św. Antoniego. Powstała ona przy nowo wybudowanym kościele. 

Poświęcenia dokonał ks. prałat Maksymilian Kaller47. W schematyzmach prałatury pil-
skiej z lat 1932–1942 jest ona wymieniana jako zależna od parafii centralnej z własnym 
kuratusem i wikariuszami. Do archiwum diecezjalnego trafiły tylko księgi metrykalne48.

Tabela 2. Księgi metrykalne parafii pw. św. Antoniego49

CHRZTY
DATY SYGNATURA WYMIARY UWAGI

1930–1943 1 21x35 cm 398 zapisanych stron, rubryki drukowane
ŚLUBY

1930–1945 2 21x35 cm 140 zapisanych stron, rubryki drukowane
ZGONY

1930–1945 3 21x35 cm 214 zapisanych stron, rubryki drukowane

Z powyższej tabeli wynika, że zachowały się tylko 3 księgi. Są ciekawym źródłem, 
podobnie jak wyżej scharakteryzowane. Parafia kapucyńska, akceptując regulamin 
archiwum diecezjalnego, przekazała także księgi metrykalne przeznaczone dla parafii 
wojskowej. Według Marka Fijałkowskiego parafia garnizonowa miała istnieć już w Pile 
od połowy XIX w. Na podstawie zachowanych ksiąg można stwierdzić, że posługa 
sakramentalna w tym czasie odbywała się w kościele pw. św. Antoniego. Szafarzami byli 
kapłani skierowani do tej właśnie parafii.

47 Patryk Remigiusz Jankiewicz, Kościół św. Antoniego w Pile. Przewodnik (Piła: Parafia pw. św. Antoniego, 2009).
48 Parafia dysponuje jeszcze nieprzekazaną ksiegą I Komunii św. z lat 1931–1944.
49 ADKK, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile.
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Tabela 3. Księgi metrykalne – der Wehrmachtsgemeinde50

CHRZTY
DATY SYGNATURA WYMIAR UWAGI

1940–1945 4 29x42 cm 157 zapisanych stron, rubryki drukowane
ŚLUBY

1940–1945 4 29x42 cm 157 zapisanych stron, rubryki drukowane
ZGONY

1940–1945 4 29x42 cm 157 zapisanych stron, rubryki drukowane

Archiwalia wytworzone przez kurię gorzowską przekazano kurii koszalińsko-koło-
brzeskiej po opublikowaniu bulli z 25 marca 1992 r. Archiwum nie dysponuje dzisiaj spi-
sem przekazanej dokumentacji. Kiedy rządcą diecezji w Koszalinie był biskup Kazimierz 
Nycz, podjęto decyzję o przekazaniu do archiwum historycznego z registratury kurii 
najstarszych powojennych materiałów archiwalnych. Przejęto wówczas dokumentację51 
w zasadzie do połowy lat 70. Grube segregatory zamieniono na teczki z tektury bez-
kwasowej, nadano nowe sygnatury. Cały zespół z lat 1945–1972 otrzymał nazwę Kuria 
Gorzowska 1945–1972. Po wstępnym opracowaniu, pracownikom archiwum udało się 
opublikować inwentarz tego zespołu52. Jest on uzupełnieniem inwentarza archiwalnego 
wydanego w Zielonej Górze53.

Dla wnikliwych badaczy dziejów Piły powojennej archiwalia te są wprost bezcenne. 
Dotyczą one zupełnie nowych struktur parafialnych, innych duchownych i prawie 
w całości wymienionej ludności przybyłej z wielu zakątków Polski, jak również z tere-
nów włączonych do Związku Radzieckiego. Pierwszą i najważniejszą grupę akt stanowi 
dokumentacja dotycząca dwóch parafii: pw. Świętej Rodziny i pw. św. Antoniego. Znaj-
dujemy tam regularnie, co 5 lat, sporządzane protokoły wizytacyjne parafii. Wizytacje 
przeprowadzali początkowo specjalni delegaci administratorów gorzowskich, później 
już ordynariusze i ich biskupi pomocniczy. Protokół wizytacyjny składał się z 14 tytu-
łów: Generalia – obsada parafii, rada parafialna, data ostatniego inwentarza; Kościół 
parafialny – tytuł kościoła, budowa, liczba miejsc, w co jest wyposażony, stan zakrystii; 
Kościoły filialne i kaplice należące do kościoła parafialnego – tytuł, stan budowlany, stan 
inwentarza, tabernakulum; Cmentarze – właściciel, stan; Budynki kościelne i benefi-
cjalne – jakie, stan, czy są wydzierżawione; Biuro parafialne – rodzaje ksiąg przechowy-
wanych, zabezpieczenie akt; Duszpasterstwo – liczba parafian, odstępstwa, konwersje, 

50 ADKK, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile.
51 Dokumentacja znajdowała się w opasłych segregatorach. Nie zastosowano cezury powstania diecezji w 1972 r. 

Niejednokrotnie segregator sięgał czasowo do lat 80.
52 Tadeusz Ceynowa, Inwentarz archiwalny. Materiały archiwalne przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo 

erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1945–1972 (Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej, 2014). Znalazły się tam również archiwalia dotyczące Piły przekazane w latach 90.

53 Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski, Inwentarz archiwalny Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. 
z lat 1945–1972 (Zielona Góra: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2008). Zostały tam umiesz-
czone także nieprzekazane archiwalia do Koszalina. 
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porządek nabożeństw niedzielnych i powszednich, spowiedź św. i jej rodzaje, Komunia 
św. i jej rodzaje, małżeństwo, chrzest i bierzmowanie, pogrzeby, rodzaje nabożeństw 
i uroczystości parafialnych, Nauka religii w szkołach – rodzaje szkół, liczba uczęszcza-
jących na lekcje religii; Organizacje religijne – Stowarzyszenie Żywego Różańca, KSM, 
Krucjata Eucharystyczna, Koło ministrantów, Caritas, Sodalicje, Chór kościelny, Inne 
organizacje religijne, jak przebiegła poprzednia wizytacja; Pisma religijne rozprowa-
dzane przez duszpasterza – stan czytelnictwa, biblioteka i czytelnia parafialna; Zakony 
i zgromadzenia zakonne – rodzaje domów zakonnych; Pracownicy kościelni – kościelny, 
organista biuralista, zawiadowca cmentarza, grabarz; Kościelne zakłady charytatywne – 
nazwa, kto zarządza, personel, liczba podopiecznych; Stan majątkowy – rada parafialna, 
jakie dochody, jakie wydatki, sposób udokumentowania54. Do głównego protokołu dołą-
czano załączniki – pierwszy dotyczył proboszcza parafii i jego posługi, drugi wikariusza 
i jego pracy w parafii55. W latach 60. zmienił się nieco formularz wizytacyjny, zreduko-
wano go o kilka tytułów: Organizacje religijne, Pisma religijne, Zakony i zgromadzenia 
zakonne. Cenną dokumentację stanowią roczne sprawozdania duszpasterskie, rachunki 
roczne, aktualizowane spisy inwentarza, dekrety, udzielane jurysdykcje i regularna kore-
spondencja z kurią w Gorzowie56. W kolejnych teczkach zachowały się informacje na 
temat utrudnień spowodowanych przez władze miejskie, często sterowane przez organa 
wojewódzkie czy centralne. Dla historii Ziem Zachodnich i Północnych wręcz bezcenne 
są relacje proboszczów z okazji 10-lecia istnienia administracji w Gorzowie. Uzupełnie-
niem akt parafialnych są archiwalia dziekańskie57.

Wykaz archiwaliów parafialnych i dekanalnych 1945–1972:
 − Parafia pw. Św. Antoniego w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty 

luźne, 1946–1949, rkp. mps, akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła, LP 
4, 1946–1963, ss. 384 (sygn. 183),

 − Parafia pw. Św. Antoniego w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty 
luźne, 1950–1954, rkp. mps, akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła, LP 
4, 1946–1963, ss. 344 (sygn. 184),

 − Parafia pw. Św. Antoniego w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty 
luźne, 1955–1963, rkp. mps, akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła, LP 
4, 1946–1963, ss. 516 (sygn. 185),

54 ADKK, Kuria gorzowska 1945–1972, Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, doku-
menty luźne 1950–1956, sygn. 188, 327–350.

55 ADKK, Kuria gorzowska 1945–1972, Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, doku-
menty luźne 1950–1956, sygn. 188, 319–326.

56 ADKK, Kuria gorzowska 1945–1972, Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, doku-
menty luźne 1946–1949, sygn. 183.

57 ADKK, Kuria gorzowska 1945–1972, Dekanat Piła, 1947–1951, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty 
luźne, sygn. 414; ADKK, Kuria gorzowska 1945–1972, Dekanat Piła, 1952–1957, korespondencja, dokumenty 
różne, dokumenty luźne, sygn. 415. Pozostałe akta dekanalne figurują w inwentarzu archiwalnym wydanym przez 
ks. Roberta Kufla w Zielonej Górze. Tam też należy szukać archiwaliów dotyczących salezjanów i kapucynów.
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 − Parafia pw. Św. Antoniego w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty 
luźne, 1964–1972, rkp. mps, akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła, LP 
12, 1964–1972, ss. 248 (sygn. 186),

 − Parafia pw. Św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, 
1950–1956, rkp. mps. akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła LP 5, 
1946–1964, ss. 368 (sygn. 187),

 − Parafia pw. Św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, 
1946–1949, rkp. mps. akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła LP 5, 1946–
1964, ss. 420 (sygn. 188),

 − Parafia pw. Św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, 
1957–1964, rkp. mps. akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła LP 5, 1946–
1964, ss. 578 (sygn. 189),

 − Parafia pw. Św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, 
1965–1972, rkp. mps. akta luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Piła LP 5, 1965–
1981, ss. 384 (sygn. 190), 

 − Dekanat Piła, 1947–1951, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, rkp. 
mps, akt luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Dekanat Piła, 1947–1957, ss. 384 
(sygn. 414),

 − Dekanat Piła, 1952–1957, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, rkp. 
mps, akt luźne w teczce, język polski, sygn. dawna – Dekanat Piła, 1947–1957, ss. 338 
(sygn. 415).

Zakończenie

Przeprowadzone badania wskazują na ciekawą bazę archiwalną przechowywaną w Archi-
wum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Zmiana granic po II wojnie światowej spowo-
dowała nowe regulacje kościelne w 1945 i 1972 r. W wolnej Polsce doszło do ostatecznej 
zmiany granic diecezji w 1992 r. Powyższe decyzje spowodowały zmiany w zasięgu 
terytorialnym aktotwórcy kościelnego. Erygowanie właściwych archiwów diecezjalnych 
umożliwia współczesnemu badaczowi łatwiejsze dotarcie do istniejących archiwaliów. 
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Streszczenie

Pierwsze źródła dotyczące Piły pochodzą z akt konsystorskich z połowy XV w. Początkowo 
należała ona do parafii w Ujściu. Usamodzielniła się w początkach XVII w. Do 1920 r. wcho-
dziła w skład diecezji i archidiecezji poznańskiej. Po zakończeniu I wojny światowej włą-
czono ją do delegatury arcybiskupiej, a następnie wolnej prałatury w Pile. W wyniku II wojny 
światowej weszła w skład Kościoła gorzowskiego. Ostatnia reorganizacja Kościoła w Polsce 
w 1992 r. spowodowała jej włączenie do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Archiwalia do 
dziejów Piły do początków XX w. są dostępne, ale niewystarczająco wykorzystane. Natomiast 
dokumenty przechowywane w archiwum diecezjalnym w Koszalinie są znane i to nie w cało-
ści, tylko nielicznym badaczom. Artykuł ten ma niejako ułatwić poszukiwania kościelnych 
dziejów Piły w XX w.

Słowa kluczowe: Piła, archiwalia, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, archiwum, Kościół 
katolicki

Abstract

MATERIALS OF THE ARCHIVE OF THE KOSZALIN-KOLOBRZEG 
(KOŁOBRZEG) DIOCESE IN KOSZALIN CONCERNING THE HISTORY OF THE 
CHURCH OF PILA (PIŁA)

The first sources concerning Pila (Piła) come from consistor’s acts from the mid-15th century. 
Initially, it belonged to the parish in Ujscie (Ujście). It became independent in the beginning 
of the 17th century. Until 1920, it was part of the diocese and archdiocese of Poznan (Poznań). 
After the end of World War I, it was included in the archbishop’s delegacy, and then a free 
prelature in Pila (Piła). As a result of the World War II it became part of the Gorzow (Gorzów) 
Church. The last reorganization of the Church in Poland in 1992 brought it inclusion in the 
diocese Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg). Archives for the history of Pila (Piła) until the 
beginning of the 20th century are available but not used enough. And documents kept in the 
diocesan archives in Koszalin are known and not in whole to only a few researchers. This arti-
cle is to make it easier searching for the history of the Church in Pila (Piła) in the 20th century.

Keywords: Pila (Piła), archives, Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese, archive, the 
Catholic Church
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DZIEJE ZGROMADZENIA SIÓSTR JEZUSA 
MIŁOSIERNEGO W GRANICACH DZISIEJSZEJ 
METROPOLII SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Wstęp

Osoby życia konsekrowanego, dążąc do doskonałej miłości na drodze zachowania rad 
ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, przypominają światu Jezusa Chry-
stusa, który był niewinny, ubogi i posłuszny Ojcu Niebieskiemu.

Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej metropolii szczecińskiej, w skład której 
wchodzą archidiecezja szczecińsko-kamieńska i diecezja koszalińsko-kołobrzeska oraz 
diecezja zielonogórsko-gorzowska, przechodziły kilka faz reorganizacji w latach 1972, 
1992 i 2004. Szczególnie istotne były te z 28 czerwca 1972 r., kiedy gorzowska admini-
stracja apostolska została podzielona na 3 diecezje (gorzowską, koszalińsko-kołobrze-
ską i szczecińsko-kamieńską), i z 25 marca 1992 r., kiedy została utworzona metropolia 
szczecińsko-kamieńska, a diecezja gorzowska otrzymała nazwę zielonogórsko-gorzow-
skiej. Obszar też uległ zmianie z 44 836 km² w 1945 r. do 37 199 km² – obecnie.

Po II wojnie światowej na tym obszarze pozostały tylko 54 siostry z 5 zgromadzeń 
w 16 domach zakonnych, a obecnie w metropolii posługuje 807 sióstr zakonnych 
(archidiecezja szczecińsko-kamieńska – 226, diecezja koszalińsko-kołobrzeska – 265 
i diecezja zielonogórsko-gorzowska – 316). Pośród wielu rodzin zakonnych znalazło się 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, które coraz bardziej wyciska swój charyzmat 
również na tych ziemiach. Niniejszy artykuł naukowy ukazuje powstanie i rozwój tejże 
wspólnoty zakonnej od chwili jej powstania do czasów obecnych w przestrzeni dzisiej-
szej metropolii szczecińsko-kamieńskiej.

1 Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US – prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
kierownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii; e-mail: gwejman@knob.pl.
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1. Okoliczności powstania nowego zgromadzenia

Powstanie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego ma swoje źródło w objawieniach 
Pana Jezusa s. Faustynie Kowalskiej. Po raz pierwszy w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 9 czerwca 1935 r. s. Faustyna w wileńskim klasztorze usłyszała wewnętrzne 
słowa Jezusa: „Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi Miłosierdzie dla siebie 
i świata. Zrozumiałam, że nie będę w Zgromadzeniu, w którym obecnie jestem”2. Prośbę 
swą Pan Jezus powtórzył 29 czerwca tegoż roku: „Pragnę, aby zgromadzenie takie było”3. 
I chociaż przez kolejne 40 miesięcy siostra myślała, w związku z kolejnymi objawieniami 
Pana Jezusa, że to ona będzie założycielką tegoż nowego zgromadzenia, niemniej wolą 
Boga było, aby kto inny był jego założycielem. Decydujący moment rozegrał się w poło-
wie września 1938 r. w Krakowie. Kiedy doszło do spotkania ks. Michała Sopoćki 
z s. Faustyną Kowalską, wówczas siostra stwierdziła, że to nie ona będzie założycielką, 
a ks. Sopoćko powinien być raczej obojętny na sprawy zgromadzenia, które rozpocznie 
się od nikłych, małych rzeczy i wtedy, gdy inicjatywa wyjdzie od innych4.

Tak też się stało. Założycielkami zostały Jadwiga Osińska5, absolwentka filolo-
gii klasycznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Izabela Naborowska, która 
w 1937 r. ukończyła Prywatną Roczną Żeńską Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie 
Rodzinnym II stopnia6. Spotykały się one u ks. Sopoćki w jego wileńskim domu przy 
ul. św. Anny 11/13 w ramach działalności Związku Inteligencji Katolickiej i Sodalicji 
Mariańskiej Akademiczek (Jadwiga od 1939 r., a Izabela dołączyła w listopadzie 1941 r.)7. 

2 Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (Warszawa, 1995), 435 (dalej Dzienniczek).
3 Dzienniczek, 437.
4 Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp., Uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu! (Gorzów 

Wlkp., 2004), 28–29.
5 Teresa Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Faustyny Osińskiej współzałożycielki 

Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (Białystok, 2016). Jadwiga Wanda Osińska urodziła się 31 stycznia 
1914 r. w miejscowości Poraj, wówczas województwo kieleckie, diecezja częstochowska. Była córką Juliana 
i Bronisławy z domu Cymmer.

6 Teresa Szałkowska, Bramy Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Benigny Naborowskiej współzałożycielki 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (Białystok, 2017), 37. Izabela Naborowska urodziła się 7 lipca 1913 r. 
w Mińsku Litewskim. Była córką Witolda i Heleny. Matka była wyznania ewangelicko-reformowanego, a ojciec 
katolickiego. Rodzice umówili się, że córki otrzymają chrzest w wyznaniu kalwińskim, a synowie katolickim. Wiarę 
katolicką przyjęła po ukończeniu 21 roku życia. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie 
Wlkp. (dalej AZSJM), T: Dokumenty Matki Benigny Naborowskiej, Życiorys Izabeli Naborowskiej, rps, 1.

7 26 stycznia 1942 r. dołączyły do nich kolejne niewiasty: Ludmiła Roszko (urodziła się 15 czerwca 1913 r. w No-
woswitliwce, we wschodniej Ukrainie. Została ochrzczona w Kościele prawosławnym, a przyjęta do Kościoła 
katolickiego w Wilnie ok. 1924 r. Ukończyła gimnazjum sióstr nazaretanek w Wilnie w 1933 r., a następnie Wy-
dział Geografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po repatriacji zamieszkała w Toruniu. Była jednym 
z najlepszych polskich geomorfologów. Stała się współzałożycielką Instytutu Miłosierdzia Bożego. W 1962 r. 
została skazana przez Sąd Najwyższy za organizowanie i kierowanie „tajną organizacją watykańską”. Zmarła 
19 grudnia 2000 r. w Toruniu. Napisał o niej ks. Michał Damazyn, Profesor Ludka. Życie i wiara (Toruń, 2013)); 
Zofia Komorowska (urodziła się 16 grudnia 1898 r. w Warszawie. Była członkiem Armii Krajowej. Należała do 
świeckiego Instytutu Miłosierdzia Bożego. Ostatnie lata życia spędziła w Gorzowie Wlkp. w Domu Generalnym 
Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarła 8 stycznia 1989 r. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 47 przypis 80); Adela Ali-
bekow (urodziła się 18 stycznia 1919 r. Miała pochodzenie tatarskie. Chciała wstąpić do Karmelu, a powstrzymał 
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To one, kiedy opuściły Wilno 26 sierpnia 1946 r., otrzymały od ks. Sopoćki m.in. łaciński 
tekst Konstytucji zakonnych8.

Po krótkim pobycie we Wrocławiu (od września 1946 r. do 1 lipca 1947 r.), gdzie 
zamieszkały u przełożonej skrytek p. Srebrzyńskiej9 oraz dzięki pomocy o. Władysława 
Wantuchowskiego TJ10 (późniejszy ich kierownik duchowy i opiekun zgromadzenia)11 
spotkały się z administratorem apostolskim w Gorzowie Wlkp. ks. inf. dr. Edmundem 
Nowickim (16 lipca12 i 14 sierpnia 1947 r.13), który skierował je do Myśliborza14. Pobyt ich 
na terenie ordynariatu gorzowskiego zaczął się 25 sierpnia 1947 r.15 Data założenia domu 
macierzystego w Myśliborzu zbiegała się opatrznościowo z dniem urodzin s. Faustyny 
Kowalskiej. Siostry odczytały ten fakt jako wyraźny znak łaski Bożej oraz jako orę-
downictwo i opiekę s. Faustyny nad dziełem, które zainspirowała. Przyjął je ówczesny 

ją sprzeciw matki. Po wojnie mieszkała w Poznaniu i pracowała w Wydawnictwie św. Wojciecha. Pod koniec ży-
cia przebywała w Gorzowie Wlkp. pod opieką sióstr. Zmarła 20 kwietnia 2016 r. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 
48 przypis 82); Jadwiga Malkiewicz (urodziła się w 1907 r. Miała średnie wykształcenie. Po wojnie mieszkała 
w Toruniu. Wyszła za mąż za starszego od siebie mężczyznę, którym się opiekowała. Prawdopodobnie było to 

„białe małżeństwo”. Zmarła 28 kwietnia 1980 r. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 48 przypis 83). Tak powstała 
sześcioosobowa grupa, którą w historii zgromadzenia zwykło nazywać się „szóstką”. Jan Grzegorczyk, Każda 
dusza to inny świat (Poznań, 1998), 109.

8 Miał być on prawną podstawą nowego zgromadzenia. Według projektu głównym celem zgromadzenia miało być 
poznanie i kult Boga miłosiernego i naśladowania Go w uczynkach miłosiernych względem bliźnich. Ks. Sopoćko 
sprecyzował później ten cel jako krzewienie kultu Miłosiernego Odkupiciela i naśladowania Jego miłości wobec 
ludzkiej nędzy poprzez pełnienie uczynków względem duszy i ciała. Ks. Sopoćko wskazał siostrom na wartość 
modlitwy w życiu zakonnym i polecił praktyki duchowe, wśród których wymieniał codzienny rachunek sumienia, 
czytanie duchowe, studium teologii i prawa kościelnego. Zalecał konieczność poznawania historii Kościoła i za-
chęcał do prowadzenia rozmów duchowych z mistrzynią i między sobą, szczególnie na tematy życia duchowego. 
W konstytucji czytamy: „Zostało ono powołane w Kościele, by wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajem-
nicy Jego miłosierdzia, która objawia się w pełni w osobie Jezusa Chrystusa” (Konstytucja Zgromadzenia Sióstr 
Jezusa Miłosiernego, zatwierdzona w Kapitule Generalnej w 1984 r., pkt. 1.). Do dzisiaj zgromadzenie realizuje 
trzy formy działania: wielbienie i głoszenie Miłosierdzia Bożego, wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata 
oraz pełnienie miłosierdzia wobec potrzebujących. AZSJM, ks. Michał Sopoćko, Konstytucje, mps.

9 Za wstawiennictwem o. Władysława Wantuchowskiego TJ Jadwiga Osińska pełniła obowiązki dyrektorki 
prywatnej Szkoły Krawieckiej SS. Józefitek, gdy tym czasem Izabela Naborowska była nauczycielką i katechetką 
w Szkole Podstawowej Nr 11. Grzegorczyk, Każda dusza to inny świat, 117.

10 O. Władysław Wantuchowski TJ żył w latach 1895–1961. Po II wojnie światowej przebywał w różnych placów-
kach jezuickich w kraju. Uważany był za wybitnego kaznodzieję i rekolekcjonistę. W Wilnie poznał siostry oraz 
ks. Michała Sopoćkę. W uzgodnieniu z założycielem ks. Sopoćką pomagał siostrom po zakończeniu II wojny 
światowej. Był wieloletnim spowiednikiem matki Benigny Naborowskiej. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 71 
przypis 158.

11 AZSJM, Ks. Michał Sopoćko, Moje wspomnienia o Siostrze Jadwidze – Faustynie Osińskiej, mps. Ks. Sopoćko 
wyjechał z Wilna dopiero w sierpniu 1947 r. (6 sierpnia przekroczył granicę, a 8 sierpnia dotarł do Białegostoku).

12 AZSJM, Benigna Naborowska, Dziennik, z. II, rps, 115.
13 AZSJM, Faustyna Osińska, Kronika, rps, 12.
14 Do Myśliborza przyjechały pierwszy raz 15 sierpnia 1947 r. by spotkać się z ks. prob. Janem Wojtysiakiem. 16 lip-

ca nie udało się to, gdyż chorował.
15 Michaela Rak, „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”, w: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła 

katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym (1945–1995), red. P. Socha przy współpracy 
Z. Leca (Zielona Góra–Gorzów Wlkp.: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, 1998), 474–480; Grzegorczyk, Każ-
da dusza to inny świat, 126. Przez dwa tygodnie była z nimi kandydatka Helena. Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia, 
76 przypis 169.
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ks. prob. Jan Wojtysiak16 i przekazał im dawną plebanię proboszczów–kuratusów przy 
ul. Stalina 77 (obecnie Bohaterów Warszawy 77). Początkowo były tylko dwie siostry, 
które chodziły w świeckich strojach, tak jak o tym napisała św. Faustyna: „Osoby w tym 
klasztorze żyjące chodziły w sukniach świeckich na razie, lecz duch panował zakonny 
w całej pełni”17. Do ich obowiązków należało prowadzenie agendy Caritas, przedszkola, 
nauczanie religii, pomoc w biurze parafialnym, opieka nad dwoma kościołami myśli-
borskimi pw. św. Jana Chrzciciela i Świętego Krzyża oraz troska o bieliznę i paramenty 
liturgiczne18.

W Myśliborzu 24 września 1947 r. nawiedził je ks. prof. M. Sopoćko, który wcześniej 
spotkał się w Gorzowie Wlkp. z ks. adm. Edmundem Nowickim, dziękując mu za przy-
jęcie do siebie sióstr. Pełne wzruszenia były te myśliborskie odwiedziny: „Udałem się do 
Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia, o któ-
rym mi mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Na dworcu 
spotkały mnie z wielką radością owe kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, 
przy którym ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. 
Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem w ścianie 
ołtarzowej okno z nieco uszkodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa 
na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albowiem siostra Faustyna mówiła 
mi o takim kościółku i witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego 
zgromadzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do tego domu i oglądałem 
pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane do życia wspólnego kandydatek”19.

Kolejnym istotnym momentem w dziele powstawania tegoż zgromadzenia był wybór 
przełożonej. Po rekolekcjach, w których brała udział cała „szóstka”, a które przepro-
wadził w dniach 13–15 listopada 1947 r. o. Julian Józef Humeński TJ20 z Krakowa, 
15 listopada odbyły się wybory przełożonej, którą została s. Izabela (Benigna) Naborow-
ska. Nowa przełożona wspomagana przez s. Jadwigę (Faustynę) Osińską, za pozwole-
niem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp., zaczęła organizować zgromadzenie zakonne 
według Konstytucji napisanej przez ks. Sopoćkę w Wilnie, jako Służebnice Miłosierdzia 
Bożego21. 16 listopada cała szóstka znowu złożyła śluby, jednakże ostatni już raz razem. 

16 Do Myśliborza przybył w lipcu 1945 r. Posługiwał tutaj do 1951 r. Zrezygnował z urzędu proboszcza ze względu 
na stan zdrowia. Zamieszkał w Toruniu, gdzie zmarł w 1965 r. Marek Karolczak, Kolegiata Myśliborska 1298–
2015 (Myślibórz, 2015), 135–137. Po nim proboszczem został ks. Stanisław Bilski (1951–1953), następnie admi-
nistratorem ks. Tadeusz Caruk (1953) i proboszczem ks. Stanisław Piekarz (1953–1955). Karolczak, Kolegiata 
Myśliborska 1298–2015, 126.

17 Dzienniczek, 1154.
18 Archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, Kronika parafialna po 1945 r., nr 3/67; Archiwum 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. Hb11, nr 301 i 302, Siostry Jezusa 
Miłosiernego, lata 1946–1962 i 1963–1970.

19 AZSJM, Sopoćko, Moje wspomnienia o siostrze Jadwidze – Faustynie Osińskiej, 4.
20 O. Julian Józef Humeński TJ urodził się 18 lutego 1911 r. w Kołomyi. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1926 r. Świę-

cenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Z zakonu wystąpił w 1948 r. i został kapelanem wojskowym. Zmarł w 1994 r. 
Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 82 przypis 189.

21 Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia, 82–83.
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Śluby odebrał o. Władysław Wantuchowski TJ, gdyż ks. Sopoćko nie mógł dojechać do 
Myśliborza22. Spotkał się z nimi dopiero następnego roku – 15 sierpnia, niestety było to 
ostatnie spotkanie całej szóstki, gdyż od tej chwili ich drogi się rozeszły23.

Niemniej do zgromadzenia zaczęły napływać nowe kandydatki. Już w 1948 r. wstą-
piła Marianna Misarko24, która przyjęła imię zakonne Józefa, a w 1949 r. bratanica ks. 
M. Sopoćki – Teresa25, która przyjęła imię zakonne Bernadetta. Ich mistrzynią została 
s. Jadwiga Osińska. W lecie 1949 r. zgłosiło się znowu kilka kandydatek, ale przyjęte 
zostały tylko trzy: Joanna Dziembowska, Weronika Różycka i Zofia Kozłowska26.

Siostry w Myśliborzu dzięki nowym powołaniom zdecydowały się na otwarcie drugiej 
placówki zgromadzenia. W sierpniu 1949 r. ks. administrator E. Nowicki zaproponował 
im utworzenie domu w Szczecinie. Został on otwarty 3 października 1949 r. Przełożoną 
została s. Jadwiga (Faustyna) Osińska. Siostry zamieszkały przy ul. Wojska Polskiego 
8427, a od 16 listopada 1949 r. przeniosły się do domu przy al. Niepodległości 17. Miesz-
kały tam do 6 sierpnia 1951 r.28 Potem zamieszkały przy ul. Pocztowej 30 (parafia pw. 
św. Andrzeja Boboli). Mieszkały tam do 1 lipca 1954 r., a następnie przeniosły się na 
ul. Bogurodzicy 3 (parafia pw. św. Jana Chrzciciela)29.

22 AZSJM, Benigna Naborowska, Dziennik, z. III, rps, 8 i 12.
23 S. Izabela (Benigna) Naborowska i s. Jadwiga (Faustyna) Osińska zaczęły tworzyć nowe zgromadzenie zakonne; 

dwie kolejne Ludmiła Roszko i Zofia Komorowska – Instytut Miłosierdzia Bożego w Toruniu; Jadwiga Malkie-
wicz, która później wyszła za mąż i Adela Alibekow, sympatyk zarówno zgromadzenia, jak i instytutu, zacho-
wując jednak status osoby „niezrzeszonej” – pozostały czcicielkami Miłosierdzia Bożego. Szałkowska, Ryzyko 
Miłosierdzia, 79.

24 Marianna Misarko urodziła się 11 listopada 1912 r. w Mataszówce. Zmarła 24 lutego 2016 r. w Zielonej Górze. 
Była przełożoną generalną w latach 1983–1995.

25 Teresa Sopoćko urodziła się 31 sierpnia 1931 r. w Nowej Wilejce.
26 Joanna Dziembowska urodziła się 15 listopada 1901 r. w Roszkowie, zmarła 20 września 1988 r.w Gorzowie 

Wlkp.; w zgromadzeniu nosiła imię s. M. Klaudia od Jezusa i Maryi; Weronika Różycka urodziła się 13 listopa-
da 1936 r. w Grójcu, w zgromadzeniu nosiła imię s. M. Izabela od Niepokalanej; Zofia Kozłowska, urodziła się 
15 maja 1933 r. w Janówku, nosi imię s. M. Agnieszka od Jezusa, Króla Miłości. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 
97–99, przypisy 231–232 i 235; Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia, 80–81.

27 W maju 1948 r. przybyły do Szczecina trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kamedułek. Zamieszkały one w domu 
przy al. Wojska Polskiego 84. Archiwum Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie (dalej APSRS), Pismo ks. Kin-
dera do Kurii Administracji apostolskiej w Gorzowie z dn. 28.05.1949 r. Niestety bezskutecznie. We wrześniu 
1949 r. siostry wyprowadziły się ze Szczecina. APSRS, Pismo Administratora Apostolskiego ks. E. Nowickiego do 
ks. dziekana T. Załuczkowskiego z dn. 12.09.1949 r. Dlatego siostry mogły zamieszkać na ich miejscu. Warunki 
były tam bardzo trudne. Nie było światła i ogrzewania. Na Mszę św. chodziły do kościoła Królowej Korony Pol-
skiej przy parafii pw. Świętej Rodziny. Ks. Sopoćko, kiedy dowiedział się o warunkach ich zamieszkania osobiście 
przyjechał do Szczecina, aby temu zaradzić. Wtedy był po raz pierwszy w Szczecinie. Udał się do kościoła Kró-
lowej Korony Polskiej na chwilę modlitwy. Spotkał się następnie z ks. Tadeuszem Załuczkowskim, proboszczem 
parafii oraz księżmi, pod których jurysdykcją były siostry: ks. K. Wnukiem oraz ks. K. Żarnowieckim. Prowadzili 
oni wtedy w Szczecinie Instytut Wyższej Wiedzy Religijnej. Matka Osińska posługiwała w instytucie jako se-
kretarka. Dzięki staraniom ks. Michała siostry zmieniły mieszkanie na lepsze. Zobacz Marcin Miczkuła, „Jest to 
kapłan według Serca Mojego”, Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 41 (2009): V.

28 Tam mieścił się Instytut Liturgiczny wchodzący w skład Powszechnych Warsztatów Pracy.
29 Rak, „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”, 478. Katechizowały w 5 parafiach: pw. Świętego Krzyża, pw. 

św. Andrzeja Boboli, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i pw. Najświętszego 
Zbawiciela.
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Siostra Faustyna Osińska, zawsze pogodna i skromna, pomagała księżom: Klemen-
sowi Wnukowi i Kazimierzowi Żarnowieckiemu30 w prowadzeniu Instytutu Wyższej 
Wiedzy Religijnej31 oraz nauczała religii w szczecińskich szkołach. Do Myśliborza wró-
ciła 6 sierpnia 1951 r. na stanowisko przełożonej domu32, a jej miejsce zajęła s. Benigna 
Naborowska33.

5 lutego 1953 r. przełożona generalna s. Benigna wystosowała do Kurii Biskupiej 
w Gorzowie Wlkp. prośbę o kanoniczne zatwierdzenie Konstytucji i prawa zwyczajo-
wego zgromadzenia na prawie diecezjalnym z domem macierzystym przy kościele pw. 
Świętego Krzyża w Myśliborzu przy ul. Stalina 77 (obecnie ul. Bohaterów Warszawy 
77). We wrześniu tegoż roku miała miejsce wizytacja kanoniczna34, w której zalecono, 
aby członkinie nowego zgromadzenia odbyły formalny nowicjat w innym, prawnie 
istniejącym zgromadzeniu zakonnym. Stąd też 7 października 1953 r. za poradą Wizyta-
tora Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. przełożoną generalną została s. Faustyna Osiń-
ska, albowiem s. Benigna Naborowska wraz z dwoma innymi kandydatkami (s. Józefą 

30 Ksiądz K. Żarnowiecki na bazie Powszechnych Warsztatów Pracy powołał na początku 1946 r. Instytut Liturgicz-
ny, którego siedziba mieściła się przy ul. Niepodległości 17. Instytut Liturgiczny posiadał w Szczecinie: sklep na 
parterze oraz ślusarnię na pierwszym piętrze, pracownię hafciarską, zakład graficzny i zakład stolarski na dru-
gim piętrze (przeniesione w 1947 r. do pomieszczeń przy ul. Potulickiej 1/3). Przemysław Fenrych, oprac., „Rok 
1945 – «Szczecin jest Polski i Boży»”, Prezbiterium 1–5 (1985): 85; Roman Kostynowicz, „Trzy życiowe decyzje 
i dwa powołania”, Prezbiterium 1–5 (1985): 90.

31 Studium Wyższej Wiedzy Religijnej zostało powołane do życia 30 października 1949 r. Na jego czele stanął jako 
rektor, ks. Klemens Wnuk. „Uroczystość inauguracji Studium Wiedzy Religijnej w Szczecinie”, Zarządzenia Ad-
ministracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej (dalej ZAA) 11–12 (1949): 383–385. Wykłady 
odbywały się w kaplicy kościoła Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Obejmowało ono 3 letni kurs. Wykłady 
odbywały się na początku 3 razy tygodniowo. Wykładowcą dogmatyki i liturgiki w Wyższym Studium Wiedzy 
Religijnej w Szczecinie był ks. dr K. Żarnowiecki. A. Żarnowiecka, „«Żadna siła mi tej młodzieży nie rozpędzi»”. 
Szczeciński epizod ks. Kazimierza Żarnowieckiego”, Szczecińskie Studia Kościelne 7–10 (1997–2000): 288. Na 
konferencji księży dziekanów w Gorzowie Wlkp. w dniach 9–11 maja 1950 r. rektor Studium Wiedzy Religijnej 
ks. K. Wnuk poinformował, że od chwili jego powstania w 1949 r. odbyło się 76 wykładów z filozofii, teologii 
i nauk pokrewnych. Przewidziano 300 wykładów w ciągu trzech lat studiów. Na studium uczestniczyło od 200 
do 250 osób; 45% studentów tego Studium Wyższej Wiedzy Religijnej stanowiła młodzież akademicka. Studium 
posiadało własną bibliotekę liczącą 300 woluminów. Istniała możliwość studiów systemem korespondencyjnym. 
S. Ceptowski, „V Konferencja XX. Dziekanów”, ZAA 5–6 (1950): 123 (117–142). Studium Wyższej Wiedzy 
Religijnej istniało do 18 czerwca 1952 r. O jego likwidacji zadecydowały władze państwowe. Jego akta zostały 
przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa. Archiwum Państwowe w Szczecinie, PWRN, sygn. 3807, k. 14, Sprawoz-
danie RdSW PWRN w Szczecinie za II kwartał 1952 r.

32 12 kwietnia 1953 r. złożyła ofiarę Bogu ze swojego życia w intencji pewnych kapłanów. Był to z jej strony akt 
heroiczny, który późniejszy bieg wypadków potwierdził. AZSJM, Sopoćko, Wspomnienia o Siostrze Jadwidze – 
Faustynie Osińskiej.

33 W tym czasie wydarzył się ważny moment w dziejach rodzącej się nowej wspólnoty zakonnej. 15 sierpnia 1950 r. 
w kościele pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu siostry Benigna Naborowska i Faustyna Osińska złożyły swoje 
śluby wieczyste, choć (ponieważ zgromadzenie nie było zatwierdzone przez władzę kościelną) były to nadal zo-
bowiązania prywatne. Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 97–99.

34 Wynikła ona m.in. z tego, że matka generalna poprosiła o zatwierdzenie wspólnoty na prawie diecezjalnym. 
O. dr Mieczysław (Ksawery) Hawrot-Kmieciński OFMCap, wizytator zgromadzenia wydał pozytywną opinię. 
ADZG, Pismo z dn. 10.10.1953 r., Gorzów Wlkp., Znak: C. XVI–7/53, 6; ADZG, Kronika 10-lecia parafii 
ordynariatu gorzowskiego, t. 5, nr 144, ks. Józef Anczarski, Praca ks. Józefa Anczarskiego w Kurii Biskupiej 
i w diecezji gorzowskiej w latach: 29 XII 1950–30 VI 1963 (Gorzów Wlkp., 1963), 31; „Kronika”, Gorzowskie 
Wiadomości Kościelne 8 (1961): 295.
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Misarko i s. Bernadettą Sopoćko) miała się udać do Sióstr Niepokalanek w Szymanowie 
dla odbycia tam koniecznego nowicjatu rocznego. Nowicjat trwał od 1 czerwca 1954 r. do 
9 czerwca 1955 r.35 Siostry wyjechały do Szymanowa 29 maja 1954 r.36 Siostra F. Osińska 
przeniosła się do Szczecina i pracowała w biurze parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po powrocie s. Benigny Naborowskiej matka Faustyna Osińska przeniosła Dom 
Generalny ze Szczecina do Myśliborza37.

Po spełnieniu postawionych siostrom wymagań, ordynariusz gorzowski ks. inf. Zyg-
munt Szelążek po porozumieniu z episkopatem Polski postanowił kanonicznie erygo-
wać nowe zgromadzenie. Prawne zatwierdzenie zgromadzenia nastąpiło dekretem ks. 
Z. Szelążka 2 sierpnia 1955 r.38 Wówczas nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy Sióstr 
Służebnic Miłosierdzia Bożego na Zgromadzenie Sióstr Jezusa Chrystusa Miłosiernego 
Odkupiciela. Potwierdzona została także osobowość prawna domu zakonnego w Myśli-
borzu, który od tej chwili stał się główną siedzibą zgromadzenia i przełożonej general-
nej. Zezwolono, aby w domu, według przepisów prawa kanonicznego, został utworzony 
własny nowicjat zakonny. Na mocy dekretu siostry otrzymały prawo noszenia stroju 
zakonnego: biały habit przepasany czerwonym sznurem, biały szkaplerz i czarny welon; 
zmiana stroju nastąpiła w styczniu 1956 r. – dokonało się to na prośbę kurii gorzowskiej, 
skierowanej do przewodniczącego episkopatu Polski, zachowano pierwotny krój, ale 
nastąpiła zmiana koloru habitu na czarny39.

6 sierpnia 1955 r. siostry przywdziały habity zakonne i rozpoczęły rekolekcje przed 
ślubami zakonnymi, które poprowadził o. Wantuchowski. 21 sierpnia tegoż roku matka 
Faustyna i s. Naborowska złożyły na ręce ks. inf. Z. Szelążka w obecności ks. prof. 
M. Sopoćki śluby wieczyste w prawnie zatwierdzonym zgromadzeniu40. 3 października 
1955 r. obyły się pierwsze śluby czasowe s. Józefy i s. Salezji. Uroczystościom przewod-
niczył o. Adamski TJ.

Niestety, 27 grudnia 1955 r. nagle zmarła matka Faustyna Osińska41. Nową przełożoną 
została matka Benigna Naborowska42.

35 AZSJM, Zaświadczenie z dn. 9.06.1955 r., l.p. I–36/55, mps.
36 Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 102.
37 Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia, 109.
38 AZSJM, Dekret erekcji Zgromadzenia Sióstr Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela, z dn. 2 VIII 1955 r., 

Znak C. XVI–11/55; Michaela Rak, Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (Warszawa, 1994), 15.
39 AZSJM, Benigna Naborowska, Dziennik, z. VI, rps, 79.
40 AZSJM, Faustyna Osińska, Kronika 1955, rps, 1.
41 Pogrzeb odbył się 29 grudnia w Gorzowie Wlkp. Ks. Sopoćko przyjechał na pogrzeb spóźniony o godzinę. Gdy 

udał się na cmentarz już nikogo na nim nie było. Udał się następnie do Myśliborza, gdzie dowiedział się, że siostra 
miała 26 grudnia skręt jelit, i mimo natychmiastowej operacji w szpitalu w Gorzowie Wlkp. zmarła. Matka Fau-
styna szczególną modlitwą otaczała kapłanów. Mówiła: „Kapłanów trzeba: słuchać, szanować, służyć i pomagać 
im, modlić się za nich. Żadnych plotek o nich nie robić, nie słuchać”. Szałkowska, Ryzyko Miłosierdzia, 101.

42 Matka Benigna Naborowska również 12 kwietnia 1953 r. złożyła ofiarę ze swojego życia za kapłanów.
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2. Rozwój zgromadzenia w administracji gorzowskiej

Zatwierdzenie zgromadzenia na prawie diecezjalnym dawało nowej wspólnocie więk-
szą szansę na jej intensywniejszy rozwój. Niestety, bolesnym ciosem dla młodego zgro-
madzenia był dekret Kongregacji Świętego Oficjum (dzisiejsza Kongregacja Doktryny 
Wiary) z dn. 19 listopada 1958 r. dotyczący ograniczenia kultu Miłosierdzia Bożego. 
Zostało on opublikowany 4 miesiące później w formie notyfikacji. Można przeczytać 
w nim m.in.: „Podaje się do wiadomości, że Najwyższa Kongregacja św. Oficjum zba-
dawszy widzenia i objawienia przypisywane s. Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia, zmarłej w 1938 r. blisko Krakowa, postanowiła co następuje:
1. Należy zakazać rozpowszechniania obrazów i pism, które przedstawiają nabożeństwo 

do Miłosierdzia Bożego w formach proponowanych przez tąż s. Faustynę;
2. Zadanie usunięcia wymienionych obrazów, jakie ewentualnie zostały już wystawione 

do kultu, powierza się roztropności biskupów”43.
Kongregacja stwierdziła, że przeżycia s. Faustyny nie mają charakteru nadprzyrodzo-

nego. Ponadto prymas Polski kard. Stefan Wyszyński otrzymał od kongregacji nakaz 
udzielenia ks. Sopoćce najwyższego upomnienia: 
1. Święto Miłosierdzia Bożego nie powinno być ustanowione.
2. Udzielić ks. Spoćce gravissimum monitum, by nie szerzył wiadomości o rzekomych 

objawieniach s. Faustyny44.
Notyfikacja trwała 20 lat i powstrzymała powołania do zgromadzenia, a także wpły-

nęła na polaryzację charyzmatu, chociaż nie była zaskoczeniem, gdyż o tej sytuacji 
wspomina s. Faustyna w Dzienniczku45.

W tym czasie cennym było wsparcie samego prymasa Polski dla nowego zgromadze-
nia46. Również nowy kurator zgromadzenia ks. Józef Weissmann CM, mianowany w listo-
padzie 1961 r. na okres trzech lat47 wspierał matkę Benignę w tych trudnych chwilach dla 
nowej wspólnoty, a także pomagał w zabiegach nad uruchomieniem własnego nowicjatu. 
Matka generalna zwróciła się w 1962 r. do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego 
o zgodę na formację nowicjuszek u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, gdyż według 

43 „Acta ss. Congregationum Suprema Sacra Congregatio S. Officii, I Notificazione”, Acta Apostolicae Sedis (1959): 
271: Si rende noto che la Suprema Sacra Congregazione dei Sant’Offizio, prese in esame le asserite visioni e ri-
velazioni di Suor Faustina Kowalska, dell’Istituto di Nostra Signora della Misericordia, defunta nel 1938 presso 
Cracovia, ha stabilito quanto segue: 1. doversi proibire la diffusione delle immagini e degli scritti che presentano 
la devozione della Divina Misericordia nelle forme proposte dalla medesima Suor Faustina; 2. essere demandato 
alla prudenza dei Vescovi il compito di rimuovere le predette immagini, che eventualmente fossero già esposte al 
culto. Dal Palazzo del S. Offizio, 6 marzo 1959. Ugo O’Flaherty, Notare. Został on ogłoszony w L’Osservatore 
Romano 7 marca 1959 r.

44 Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 115–116.
45 Dzienniczek, 378.
46 Kard. Stefan Wyszyński na Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonnych zachęcał, aby małe zgromadzenia łą-

czyły się z większymi w celu przetrwania, niemniej w przypadku sióstr zachował daleko idącą wstrzemięźliwość. 
Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 118.

47 AZSJM, Dekret Kurii Gorzowskiej, 13.11.1961, Znak: Hb 11–38/61.
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prawa ona, jako przełożona generalna nie mogła być równocześnie mistrzynią nowicjatu, 
a we wspólnocie nie było siostry, która miałaby przynajmniej 10-letni okres ślubów wie-
czystych, czyli wymaganego wieku kanonicznego do prowadzenia nowicjatu48. Prymas 
Polski pozytywnie rozpatrzył prośbę matki generalnej i nominował s. Honorynę Dębicką 
mistrzynią nowicjatu dla nowego zgromadzenia49. Dopiero 22 sierpnia 1966 r. zgroma-
dzenie mogło otworzyć własny nowicjat50. Niemniej wspólnota w tym trudnym czasie 
była w stanie powiększyć liczbę swoich domów zakonnych, a także skład personalny.

Przede wszystkim w czerwcu 1958 r. matka Benigna podjęła starania o uzyskanie 
pozwolenia kurii gorzowskiej na otwarcie kaplicy domowej w domu macierzystym 
w Myśliborzu. Dekret erygowania półpublicznej kaplicy został wystawiony 9 lipca 
1958 r., a jej uroczystego poświęcenia dokonał myśliborski proboszcz ks. Eugeniusz Kło-
sowski 24 listopada 1958 r.51

15 październiku 1959 r. siostry otworzyły placówkę zgromadzenia w Gorzowie Wlkp. 
na terenie parafii katedralnej, przy ul. Obotryckiej 10. Siostry pracowały tam w kuchni, 
prowadziły zakrystię oraz katechizowały dzieci, a także prowadziły tzw. hotelik52. Już 
23 października tegoż roku, za zezwoleniem kurii biskupiej, została otwarta i poświę-
cona kaplica domowa; chociaż dekret erekcyjny został wydany przez kurię dopiero 
23 stycznia 1961 r.53 (placówka została zamknięta w 1994 r.).

W następnym 1960 r. matka generalna podjęła starania o otwarcie nowego domu 
zakonnego w Rzeplinie (woj. wrocławskie). Zgodę kurii otrzymała 22 czerwca 1960 r.54; 
zaś dekret erekcyjny został wystawiony przez bp. Wilhelma Plutę 23 stycznia 1961 r.55 
Siostry zakonne posługiwały w Rzeplinie tylko do 15 marca 1962 r., gdyż ze zgroma-
dzenia odeszły 4 siostry zakonne. Z tego też powodu, już w czerwcu 1961 r. zlikwido-
wano placówkę w Szczecinie56. Niemniej 1 lipca 1961 r. udało się otworzyć placówkę 
zgromadzenia w Zbąszynku (istniała ona do 1994 r.). Od 15 sierpnia 1969 do 15 lipca 
1970 r. siostry były również obecne w Suchaniu. Posługiwały tam dwie siostry: Chry-
stiana i Bernadetta57.

Z pewnością radością dla sióstr był fakt nabycia 29 października 1969 r. przez siostry 
części domu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Świerczewskiego 169 (obecnie kard. S. Wyszyń-
skiego 169) od właściciela Władysława Buczyńskiego. Sprzedał on jedno piętro, resztę 

48 Matka generalna bezskutecznie starała się o taką dyspensę dla s. Izabeli Różyckiej.
49 AKBG, Dekret Prymasa Polski, 5.07.1962, N3430/62/P.
50 Szałkowska, Bramy Miłosierdzia, 135–136.
51 AZSJM, Dekret erekcyjny, z dn. 9.07.1958 r. Ks. Eugeniusz Kłoskowski był proboszczem w latach 1955–1958. 

Urodził się w 1902 r., zmarł w 1972 r. Karolczak, Kolegiata Myśliborska 1298–2015, 126.
52 Rak, „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”, 478.
53 AZSJM, Dekret erekcyjny, 23.01.1961 r., Znak: Hb 11–5/61.
54 AZSJM, Dekret Kurii Gorzowskiej z dn. 22.06.1960, mps.
55 AZSJM, Dekret erekcyjny, 23.01.1961 r., Znak: Hb 11–5/61.
56 AZSJM, Pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. z dn. 11.11.1961 r.
57 Archiwum Prywatne Autora (dalej APA), Wywiad z s. dr Teresą Szatkowską, dn. 12.09.2018 r.
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zatrzymał do własnych potrzeb. W zamian za to siostry zadeklarowały mu pomoc. Rok 
później całość budynku stała się własnością sióstr58.

Na te różne zmagania się tego nowego zgromadzenia nałożył się bolesny fakt śmierci 
współzałożycieli zgromadzenia matki Benigny. Zmarła 25 sierpnia 1967 r., mając zale-
dwie 54 lata, dokładnie w 20. rocznicę powstania zgromadzenia. Zgromadzenie w tym 
czasie posiadało 5 domów: Dom Generalny w Myśliborzu, 2 w Gorzowie Wlkp., w Zbą-
szynku i poza administracją gorzowską w Sokolicy. Liczyło 12 profesek wieczystych, 
5 profesek czasowych i 3 nowicjuszki59.

Po śmierci matki Benigny, w obecności ks. prał. Józefa Michalskiego, delegata ordy-
nariusza gorzowskiego bp. Wilhelma Pluty, 27 października odbyły się wybory nowej 
przełożonej. Została nią matka Salezja Poznańska60. Wybrano wówczas nowy zarząd 
kapituły w osobach: s. Józefy Misarko, s. Bernadetty Sopoćko, s. Agnieszki Kozłowskiej 
i s. Klaudii Dziembowskiej. Celem kapituły było przygotowanie nowych Konstytucji.

3. Stabilizacja i nowe wyzwania w ramach metropolii  
szczecińsko-kamieńskiej

3.1. Zgromadzenie na prawie papieskim

Matka Salezja Poznańska w 1973 r. została ponownie wybrana na kolejną 6-letnią kaden-
cję61. Również 12 czerwca 1980 r. w obecności ks. dr. Edwarda Jagodzińskiego, delegata 
bp. Wilhelma Pluty, dokonano jej ponownego wyboru62. To za jej kadencji uporządko-
wano archiwum i powstało pierwsze opracowanie historii zgromadzenia.

W tym czasie doszło także do podziału wielkiej gorzowskiej administracji apostol-
skiej na trzy diecezje: gorzowską, koszalińsko-kołobrzeską i szczecińsko-kamieńską. 
Stało się to 28 czerwca 1972 r. mocą bulli papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae 
coetus63. Ta radosna informacja dla Kościoła w Polsce, dla sióstr niosła nowe wyzwania. 
W lutym 1978 r. przełożona generalna skierowała list do bp. Jerzego Stroby z prośbą, 
by pozwolił na przeniesienie Domu Generalnego z Myśliborza (należącego do diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej) do Gorzowa Wlkp. (leżącego na terenie diecezji gorzowskiej). 

58 Rak, Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, 76–78.
59 Rak, Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, 75.
60 Matka S. Poznańska urodziła się 6 marca 1911 r. w Düsserdorfie. Ojciec jej był Polakiem, a matka Niemką. 

W latach 1971–1974 odbyła studia Teologii Życia Wewnętrznego na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego 
w Warszawie. AZSJM, T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Salezji Poznańskiej, mps, 1.

61 AZSJM, Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w latach 1972–1993, rok 1973, rps.
62 AZSJM, Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w 1980, rps.
63 Oryginał bulli znajduje się w Archiwum Kancelarii Apostolskiej, vol. CXLII, n. 10. Fotokopie zostały przesłane 

do kurii koszalińsko-kołobrzeskiej, również szczecińskiej. Bp Jerzy Stroba 26 marca 1973 r. wystosował proś-
bę do Sekretariatu Prymasa Polski, aby przysłano mu fotokopie bulli, gdyż była ona mu potrzebna przy druku 
pierwszego numeru Prezbiterium. Zobacz AKMS, Stolica Apostolska dla diecezji, Bulla „Episcoporum Poloniae 
coetus”.
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Ordynariusz szczeciński dał pozytywną odpowiedź64. Zaś mocą dekretu bp. Wilhelma 
Pluty z 5 czerwca 1978 r. dom przy ul. Świerczewskiego 169 w Gorzowie Wlkp. stał się 
Domem Generalnym i jednocześnie miejscem rezydencji przełożonej generalnej Zgro-
madzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego65.

Dwa miesiące wcześniej Stolica Apostolska (15 kwietnia 1978 r.) cofnęła notyfikację66, 
stąd też przed zgromadzeniem powstały nowe perspektywy. Przede wszystkim wzrosła 
liczba powołań zakonnych, co było ważne w perspektywie starania się zgromadzenia 
o prawo papieskie.

30 listopada 1982 r. matka generalna Salezja Poznańska, niestrudzona w tych admini-
stracyjnych poczynaniach, zmarła na chorobę nowotworową. Dwa miesiące po jej śmierci, 
30 stycznia 1983 r., rozpoczęła się kapituła wyborcza, która w obecności ks. dr. Edwarda 
Jagodzińskiego, delegata biskupa gorzowskiego, wybrała nową matką generalną s. Józefę 
Misarko67.

To właśnie za jej kadencji, jednej z pierwszych, która wstąpiła do zgromadzenia, 
7 stycznia 1986 r. bp Wilhelm Pluta zatwierdził przepracowany tekst Konstytucji (dyrek-
torium) zgromadzenia68. Uroczystego poświęcenia i oddania egzemplarzy Konstytucji 
siostrom dokonał 4 listopada 1986 r. bp Józef Michalik. On też przewodniczył uroczysto-
ściom złożenia aktu zawierzenia Matce Bożej przez całe zgromadzenia w sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 16 listopada 1988 r.69 To w trakcie prac 
nad nową Konstytucją doszło do zmiany nazwy zgromadzenia na Zgromadzenie Sióstr 
Jezusa Miłosiernego.

W rozwoju zgromadzenia ważnym był dzień 24 października 1991 r., kiedy powstała 
pierwsza zagraniczna placówka w Niemczech w diecezji augsburskiej.

Po dwóch kadencjach 5 lutego 1995 r. nową przełożoną generalną została matka Maria 
Kalinowska70. Funkcję tę pełniła przez 18 lat (3 kadencje)71. To za jej kadencji 13 maja 
2008 r. papież Benedykt XVI zatwierdził Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na 
prawach papieskich72. Od 2013 r. matką generalną jest Joanna Klaudia Kwiatkowska73.

Obecnie zgromadzenie posiada placówki na obu kontynentach Ameryki, w Afryce 
i Europie (Niemcy, Francja, Litwa, Białoruś, Bułgaria, Ukraina, Rosja, Chorwacja, 

64 AZSJM, Pismo Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Znak: HB–10/78. 
65 AZSJM, Dekret Kurii Gorzowskiej, 5 VI 1978 r., Znak: Hb 11–1/78.
66 „Orzeczenie Kongregacji Doktryny Wiary”, z dn. 15.04.1978 r., Acta Apostolicae Sedis (1978): 350.
67 AZSJM, Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w 1983, rps.
68 AZSJM, Pismo Kurii Gorzowskiej, 7 I 1986 r., Znak: Hb 11–11/85.
69 AZSJM, Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w 1988, a3, rps.
70 Matka Teresa Kalinowska urodziła się 20 maja 1955 r. W zgromadzeniu nosi imię Maria od Boga Ojca. AZSJM, 

T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Teresy Kalinowskiej, mps, 1.
71 Grzegorczyk, Każda dusza to inny świat, 214–215.
72 AZSJM, Congregazione per gli Instituti di Vita Consecrata e la Societa di Vita Apostolica, Dekret, Watykan 

31.05.2018 r. popisał prefekt Franc kard. Rodé, CM.
73 Klaudia Kwiatkowska urodziła się w 1966 r. W zgromadzeniu nosi imię Matki Bożej Rozradowanej, AZSJM, 

T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Klaudii Kwiatkowskiej, mps, 1.
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Brazylia, Jerozolima, Kanada, Boliwia, RPA, Albania, Polska – 25 placówek)74. Do 
zgromadzenia należą profeski wieczyste z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, 
Chorwacji, Niemiec, Austrii, Brazylii, Kanady i Alaski. W sumie w zgromadzeniu jest 
ok. 150 sióstr (w 2013 r. było ich 160).

3.2. (Archi)diecezja szczecińsko-kamieńska

W ramach diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a od 25 marca 1992 r. archidiecezji, sio-
stry prowadziły i prowadzą domy tylko w dwóch miastach w Myśliborzu i Szczecinie 
(w ramach administracji gorzowskiej pracowały także w Suchaniu, który obecnie znaj-
duje się na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej).

Dom macierzysty w Myśliborzu75 przy ul. Bohaterów Warszawy 77 związany jest 
z wizją s. Faustyny. To tutaj wszystko się zaczęło. To tutaj był pierwszy Dom Gene-
ralny, pierwszy nowicjat i postulat. W klasztorze mieszkało od 5 do 10 sióstr. Siostry 
katechizowały w parafiach pw. św. Jana Chrzciciela i pw. Świętego Krzyża. Prowadziły 
grupę świeckich czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz grupy dziecięce Promyki Jezusa 
Miłosiernego, a przez pewien czas młodzieżową grupę Apostołek Jezusa Miłosiernego. 
Raz w miesiącu odbywało się też spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego – modli-
tewnej grupy dorosłych. Za kadencji przełożonej s. Elżbiety Fedorowicz (1995–1997) 
grupa liczyła ponad 100 osób z samego Myśliborza (1995–1997) i była wspierana przez 
ks. prob. Mariana Kucharczyka. Członkowie otrzymali legitymacje z prawami i obo-
wiązkami wspólnoty.

Za kadencji przełożonej s. Izabeli Różyckiej (1988–1995) dom macierzysty został cał-
kowicie wyremontowany, własnym kosztem zgromadzenia. Obecnie objęty jest opieką 
konserwatorską.

74 W Polsce Siostry mają 25 domów: Północna – Białystok (seminarium i Dom bł. Michała Sopoćki), Bledzew, 
Darłowo, Gorzów Wlkp., Koszalin, Myślibórz (Sanktuarium i Dom), Nowe Kurowo, Rokitno, Sulęcin, Szczecin 
(Dom Abp i Jasnogórska); Środkowa – Łódź, Odolanów, Ostrówek (dom św. Faustyny), Porszewice, Warszawa 
(Dom Zgromadzenia – Jelonki, Parafia Dobrego Pasterza), Zielona Góra i Południowa – Kielce, Krosno Hospi-
cjum, Jamna, Tarnów i Radłów – Przystań Bożego Miłosierdzia, budowa.

75 Przełożonymi domu przy ul. Bohaterów Warszawy 77 były: s. Celina Kondracikowska (wrzesień 1971–30 czerw-
ca 1973 r.), s. Izabela Różycka (1 lipca 1973–31 lipca 1979 r.), s. Konsolata Kropiewnicka (1 sierpnia 1979– 
6 sierpnia 1982 r.), s. Elżbieta Fedorowicz (6 sierpnia 1982–25 sierpnia 1988 r.), s. Izabela Różycka (25 sierpnia 
1988–10 lutego 1995 r.), s. Elżbieta Fedorowicz (11 lutego 1995 27 sierpnia 1997), s. Celina Kondracikowska 
(28 sierpnia 1997–6 października 2004 r.), s. Teresa Szałkowska (7 października 2004–31 lipca 2013 r.), s. Au-
gustyna Kiewro (1 sierpnia 2013–31 lipca 2015 r.), s. Anastazja Dudzińska (1 sierpnia 2015–28 lutego 2017 r.), 
s. Rachela Waszkiewicz (1 marca–31 sierpnia 2017 r.), s. Joela Wolna (1 września 2017– ). Robert Masalski, 
Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972 (Szczecin, 2016), 323 oraz AZSJM, Kronika Główna Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Miłosiernego w 1992; AZSJM, Sprawozdania roczne; AZSJM, Kronika Domu Macierzystego w My-
śliborzu oraz T: Dom Macierzysty, Kadencje sióstr przełożonych.
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To tutaj 1 sierpnia 1993 r. abp Marian Przykucki ustanowił sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, w którego skład wchodzą kościół i klasztor76, gdzie znajdują się relikwie 
św. s. Faustyny, jak i bł. ks. Michała Sopoćki. Od czasu ogłoszenia sanktuarium wzmógł 
się ruch pielgrzymkowy. Dom też stanowi miejsce odprawiania rekolekcji ignacjańskich 
i rekolekcji Lectio divina. Obecnie liczba sióstr tutaj mieszkających i posługujących waha 
się od 5 do 777.

Kolejny dom w tym mieście mieści się przy ul. Kościelnej 978 i jest położony w pobliżu 
Jeziora Myśliborskiego. Został on oddany do użytku w lutym 2004 r.79 Jest darem Anny 
i Romana Klusków. Od 2014 r. pełni funkcję domu formacyjnego80, w którym odbywa 
się postulat zgromadzenia (pierwszy etap formacji zakonnej). W domu tym odbywają się 
także rekolekcje dla grup zorganizowanych. Ponadto, siostry pomagają ok. 30 ubogim, 
którzy codziennie mogą liczyć na ciepły posiłek (w tym wspólną kolację przy wigilijnym 
stole). Siostry z tego domu posługują również na terenie parafii w zakrystii Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego oraz w katechezie. W tym domu odbywają się także spotkania dla 
młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Obok Myśliborza siostry posługują w Szczecinie. Pracowały już tutaj w latach 1949–
1961. Do miasta Gryfa pomorskiego powróciły w 1982 r. 1 września rozpoczęły pracę 
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Zamieszkały w domu plebanijnym przy ul. Przyjaciół 
Żołnierza 45, gdzie 10 listopada erygowano dom zakonny81. Kiedy jednak rozpoczęto 
budowę nowej plebanii, siostry zamieszkały przy ul. Myśliwskiej 1/1. Pracowały tutaj 
do 1 sierpnia 2005 r. Przez ten czas funkcję przełożonej pełniło 10 sióstr82. Siostry pro-

76 AZSJM, Abp Marian Przykucki, Dekret Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin dn. 1.08.1993 r., 
także: Marian Przykucki, Dekret ustanawiający Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin, dnia 
1 sierpnia 1993 r., Znak: LM 16–2/93, 201–202.

77 AZSJM, Kronika Domu Macierzystego w Myśliborzu oraz T: Dom Macierzysty, Kadencje sióstr przełożonych.
78 Przełożone domu: s. Celina Kondracikowska (14 lutego–6 października 2004 r.), s. Daria Wieczorek (1 paździer-

nika 2004–1 września 2006 r.), s. Gracjana Černá (wrzesień 2006–10 sierpnia 2010 r.), s. Anastazja Dudzińska 
(25 sierpnia 2010–31 lipca 2013 r.), s. Benedykta Nowosad (1 sierpnia 2013–27 sierpnia 2017 r.), s. Maja Mar-
tyniuk (28 sierpnia 2017 r. – ). AZSJM, Kronika Domu Macierzystego w Myśliborzu oraz T: Dokumenty Domu – 
Myślibórz, Kościelna 9.

79 Dom został erygowany 14 lutego 2004 r. Starsze siostry znalazły tutaj schronienie. Dom służył także miastu jako 
gabinet dentystyczny, prowadzony przez jedną z sióstr. Nadto siostry otaczają opieką osoby starsze i ubogie – w 
tej posłudze wydają ok. 30 obiadów dziennie. AZSJM, Kronika Domu Macierzystego w Myśliborzu oraz T: Doku-
menty Domu – Myślibórz, Kościelna 9.

80 Dom jest otwarty na przyjęcie osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Może pomieścić równocześnie ok. 
50 osób w pokojach 1-, 2- lub wieloosobowych. Dysponuje kaplicą, oratorium, salą kominkową oraz salą wykła-
dową. S. Teresa ZSJM, „Dom rekolekcyjny”, Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 42 (2004).

81 Masalski, Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej, 322; Siostra Michaela, „«Faustynki» Zgromadzenia Sióstr 
Jezusa Miłosiernego”, Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 4, 21 (1992): 6.

82 S. Helena Świątek (1982–1984), s. Konsolata Kropiewnicka (1 września 1984–24 kwietnia 1985 r.), s. Wanda 
Lisowska (24 kwietnia 1985–6 stycznia 1987 r.), s. Helena Świątek (7 stycznia 1987–16 sierpnia 1989 r.), s. Anna 
Młynarczyk (16 sierpnia 1989–30 lipca 1991 r.), s. Jadwiga Pikuta (30 lipca 1991–30 sierpnia 1993 r.), s. Te-
resa Szałkowska (1 września 1993–11 sierpnia 1994 r.), s. Bogumiła Marszałkowska (11 sierpnia 1994–9 lute-
go 1995 r.), s. Józefa Misarko (9 lutego 1995–1 lipca 1996 r.), s. Małgorzata Smilgin (1 lipca 1996–27 sierpnia 
1997 r.), s. Józefa Misarko (27 sierpnia 1997–1 sierpnia 2005 r.). Masalski, Dzieje diecezji szczecińsko-kamień-
skiej, 323. AZSJM, Sprawozdania roczne.
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wadziły grupy parafialne Czcicieli Miłosierdzia Bożego i dziecięcego ruchu Promyków 
Jezusa Miłosiernego, pracowały także w zakrystii i na plebanii, oraz zaangażowane były 
w katechizację. Z pewnością bolesny jest fakt, że dom został zamknięty, kiedy 18 kwietnia 
1993 r. abp Marian Przykucki przy parafii erygował sanktuarium Miłosierdzia Bożego83.

Siostry posługiwały także w Domu Arcybiskupim Mariana Przykuckiego w Szcze-
cinie przy ul. P. Skargi 30 w latach 1992–199984. Potem służyły abp. M. Przykuckiemu, 
aż do jego śmierci 16 października 2009 r., gdy jako emeryt przeniósł się do budynku 
przy ul. Królowej Korony Polskiej 2885. Od 2009 r.86 do chwili obecnej czynią posługę 
w Domu Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi; od września 2016 r. pomagają w jego sekretaria-
cie. Posługują tam siostry: Jadwiga, Jakuba oraz Klara.

Przez krótki czas siostry pracowały w parafii pw. św. Jana Chrzciciela, przy ul. Bogu-
rodzicy 3a, od 1 lipca 1994 do 1 września 1996 r. (przełożoną była tutaj s. Agnieszka 
Kozłowska); w Domu Rekolekcyjnym na Golęcinie, przy ul. Strzałowskiej 26, od 
28 sierpnia 1997 do 31 sierpnia 2000 r. (posługiwały w nim s. Dominika Steć i s. Anna 
Młynarczyk) oraz parafii katedralnej pw. św. Jakuba Ap. od 1 września 2005 do 2010 r. 
(pracowały tam jako przełożone s. Stanisława Gontarz (1.09.2005–30.08.2007 r.), 
s. Jadwiga Pikuta (2007–2008) i s. Dorota Rybicka (kwiecień 2008–2010))87.

Ich obecną szczecińską placówką jest parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Pomo-
rzanach. Istnieje ona od 26 sierpnia 2010 r.88 Zgromadzenie odpowiedziało pozytywnie 
na zaproszenie ks. prał. Andrzeja Buczmy. Obecnie wspólnotę zakonną tworzą cztery 
siostry: s Franciszka Kwiatkowska (przełożona od 1 września 2010 r.) i s. Marianna, 
które są katechetkami i pracują w szkole oraz przedszkolach, a także prowadzą dzie-
cięco-młodzieżową grupę formacyjną Promyki Jezusa Miłosiernego; s. Francisca jest 
zakrystianką, a wspiera je s. Jana89.

83 Parafia pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Książąt Pomorskich została erygowana dekretem bp. Kazimierza 
Majdańskiego 22 czerwca 1985 r., lecz już od 4 maja 1981 r. trwała budowa kościoła; w kwietniu 1984 r. została 
poświęcona kaplica – obecna kaplica Jezusa Miłosiernego. 14 września 1986 r., bp K. Majdański uroczyście 
wmurował kamień węgielny i akt erekcyjny (kamień węgielny został przywieziony z Bazyliki św. Piotra w Rzymie 
i poświęcony przez papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny – 18 czerwca 
1983 r.). Kazimierz Majdański, „Dekret erekcji parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie”, Znak: L 1–27/85, 
Szczecin, dnia 18 czerwca 1985 r., Prezbiterium 11–12 (1985): 325; Marian Przykucki, „Dekret ustanawiający 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie”, Prezbiterium 3–4 (1993): 100–101.

84 Praca została podjęta 20 sierpnia 1992 r., a dom został erygowany 29 sierpnia 1992 r. Pierwszą przełożoną została 
s. Helena Świątek. Siostry prowadziły gospodarstwo domowe i sekretariat abp. Mariana Przykuckiego. Były 2–3 
siostry.

85 Przełożonymi w tych domach były: s. Helena Świątek (20 sierpnia 1992–29 maja 1994 r.), s. Anna Młynarczyk 
(29 maja 1994–1 lipca 1996 r.), s. Edyta Jaszul (1 lipca 1996–1 września 1999 r.), s. Regina Zapał (1 września 
1999–2009 r.).

86 Dom przy ul. P. Skargi 30 został erygowany 1 października 2009 r. Przełożoną została s. Jadwiga Pikuta. Siostry 
prowadzą dom wraz z kuchnią. Zobacz. AZSJM, T: Dokumenty Domu – Szczecin, ul. P. Skargi.

87 APA, Wywiad z s. dr Teresą Szałkowską, dn. 12.09.2018 r.
88 Do został erygowany 1 września 2010 r. Mieści się przy ul. Orawskiej 3, na plebanii. AZSJM, T: Dokumenty 

Domu – Szczecin, Orawska 3.
89 AZSJM, T: Dokumenty Domu – Szczecin, Orawska 3.
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3.3. Diecezja (zielonogórsko)-gorzowska

W ramach diecezji gorzowskiej, a od 25 marca 1992 r. zielonogórsko-gorzowskiej, sio-
stry posługiwały i posługują, oprócz Gorzowa Wlkp., w 7 innych miejscowościach: Zbą-
szynku, Pile, Rokitnie, Nowym Kurowie, Bledzewie, Sulęcinie i Zielonej Górze.

Siostry posługiwały w Zbąszynku do 1994 r.90 W Pile pracowały w latach 1988–1992, 
kiedy jeszcze miasto to należało do diecezji gorzowskiej91. Kolejną placówkę w Rokitnie 
otworzyły w lipcu 1996 r. Na początku siostry zajmowały się: katechezą w szkole, recep-
cją i gotowaniem w kuchni w domu rekolekcyjnym, zakrystią, sprzątaniem i dekoracją 
kwiatową w kościele. Obecnie we wspólnocie są dwie siostry emerytki, które troszczą się 
o dom: gotowanie, przetwory, ogród, szycie, domową kaplicę, „pogotowie” modlitewne. 
Jedna siostra posługuje w kuchni w domu rekolekcyjnym i jedna siostra jest zakrystianką 
w bazylice rokitniańskiej.

Kolejna placówka powstała w Nowym Kurowie w 1999 r. Tutaj siostry wyremonto-
wały starą plebanię (wybudowaną w 1900 r.) w okolicy kościoła filialnego pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej i szkoły podstawowej. Przez 9 lat mieścił się tutaj nowicjat92. Później 
w 2008 r. został on przeniesiony do Bledzewa93, gdzie przy ul. Kościelnej 7 wyremon-
towały kolejny budynek, tym razem dar sióstr boromeuszek. Nowicjat jest drugim eta-
pem formacji zakonnej, zaraz po postulacie. Po obłóczynach postulantki otrzymują biały 
welon i granatową sukienkę. W domu też są, oprócz mistrzyni nowicjatu, jeszcze inne 
siostry tworzące wspólnotę zakonną; powołania do zgromadzenia wciąż utrzymują się 
na dobrym poziomie. Nowicjat trwa 2 lata94, juniorat 5 lat95, po 8 latach siostry składają 
śluby wieczyste.

Kolejną placówkę siostry założyły w Sulęcinie w parafii pw. św. Henryka w 2009 r. 
Obecnie posługują tam trzy siostry: s. Teresa – przełożona, s. Efraima – katechetka 
i s. Ezechiasza – zakrystianka. Sulęcin liczy ponad 10 tys. mieszkańców, a siostry miesz-
kają w domu plebanijnym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Placówka zgromadzenia w Zielonej Górze istnieje od grudnia 2009 r. Siostry pracują 
i mieszkają w Ośrodku Integracji Społecznej przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca. 
Posługują jako pielęgniarki wśród chorych, a jedna z sióstr jest intendentką96.

90 Tutaj pomagały parafii i katechizacji, dbały także o rodziny zaniedbane moralnie i materialnie. Rak, „Zgromadzenie 
Sióstr Jezusa Miłosiernego”, 478–479.

91 Obok pomocy w parafii i katechizacji prowadziły Iskierki i Promyki Jezusa Miłosiernego oraz Czcicieli 
Miłosierdzia Bożego. Rak, „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”, 480.

92 Nowe Kurowo to wieś założona w 1762 r. Jest położona przy drodze nr 156 Strzelce Krajeńskie – Drezdenko. 
Leży w gminie Stare Kurowo i liczy 162 mieszkańców. Szkoła istnieje od 1945 r.

93 Bledzewo położone jest w dekanacie Rokitno i liczy ok. 2,7 tys. mieszkańców.
94 Nowicjat to okres rozpoczynający życie we wspólnocie zakonnej. Ma ona na celu dokładniejsze rozpoznawanie 

Bożego powołania, właściwego danej wspólnocie oraz doświadczenie sposobu życia zgromadzenia (kan. 646). 
Nowicjusz wg prawa kanonicznego powinien być doprowadzony do zdobycia cnót ludzkich i chrześcijańskich.

95 Juniorat (okres ślubów czasowych) to następujący po nowicjacie, pięcioletni okres formacji zakonnej, podczas 
którego siostry co roku składają śluby czasowe. Juniorat kończy się konsekracją wieczystą.

96 APA, Wywiad z s. dr Teresą Szatkowską, dn. 12.09.2018 r.
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3.4. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej siostry pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero 
26 lipca 2007 r.97 wraz z początkiem posługi biskupiej Edwarda Dajczaka, który wcze-
śniej był biskupem pomocniczym zielonogórsko-gorzowskim. Obecnie w Domu Bisku-
pim posługę sprawują dwie siostry: s. Judyta i s. Zofia. Wcześniej pracowały tu siostry: 
Jeremiasza, Tarsycja, Emanuela i Bakhita. Siostry dbają o sprawne funkcjonowanie 
domu, ale także włączają się w dzieło ewangelizacji, głosząc Miłosierdzie Boże i poma-
gając ubogim98.

W 2011 r. założyły palcówkę w Darłowie przy ul. Wiejskiej 9. Prowadzą tam Dom 
Hospicyjno-Opiekuńczy im. Biskupa Czesława Domina, placówkę podlegającą pod 
Caritas. Mieszkają i pracują z chorymi w fazie terminalnej choroby nowotworowej oraz 
wymagającymi opieki długoterminowej (w hospicjum są 22 miejsca). Od lipca 2014 do 
2016 r. posługiwały również w Hospicjum Domowym. Obecnie posługują tutaj siostry: 
Urszula, Nikodema oraz Gracjana99.

Zakończenie

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego od chwili powstania szerzą kult 
Jezusa Miłosiernego100 i chociaż posiadają placówki na obu kontynentach Ameryki, 
w Afryce i Europie, w sumie w 14 państwach, w tym 25 w Polsce101, to jednak najmoc-
niej związane są z ziemiami należącymi do dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamień-
skiej. Tutaj mają dom generalny w Gorzowie Wlkp. i dom macierzysty w Myśliborzu, 
który wraz z kościołem tworzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W zgromadzeniu 
jest ok. 150 sióstr (w 2013 r. było ich 160). Na terenie metropolii szczecińsko-kamień-
skiej siostry miały 27 domów102 w 14 miejscowościach103, a obecnie mają 12 domów w 10 

97 „Siostry Jezusa Miłosiernego”, w: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa (Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2016), 286–293.

98 APA, Wywiad z s. dr Teresą Szałkowską, dn. 12.09.2018 r.
99 APA, Wywiad z s. dr Teresą Szałkowską, dn. 12.09.2018 r.
100 ADZG, Kancelaria, sygn. Hb11, nr 301 i 302, Siostry Jezusa Miłosiernego, lata 1946–1962 i 1963–1970; Rak, 

„Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”, 126.
101 W Polsce siostry mają 25 domów: Północna – Białystok (seminarium i Dom bł. Michała Sopoćki), Bledzew, 

Darłowo, Gorzów Wlkp., Koszalin, Myślibórz (Sanktuarium i Dom), Nowe Kurowo, Rokitno, Sulęcin, Szczecin 
(Dom Abp i Jasnogórska); Środkowa – Łódź, Odolanów, Ostrówek (dom św. Faustyny), Porszewice, Warszawa 
(Dom Zgromadzenia – Jelonki, Parafia Dobrego Pasterza), Zielona Góra i Południowa – Kielce, Krosno Hospi-
cjum, Jamna, Tarnów i Radłów – Przystań Bożego Miłosierdzia, budowa.

102 Myślibórz (2) Szczecin (11), Gorzów Wlkp. (2), Rzeplino, Zbąszynek, Suchań, Piła, Rokitno, Nowe Kurowo, 
Bledzew, Sulęcin, Zielona Góra, Koszalin, Darłowo.

103 Myślibórz, Szczecin, Gorzów Wlkp., Rzeplino, Zbąszynek, Suchań, Piła, Rokitno, Nowe Kurowo, Bledzew, 
Sulęcin, Zielona Góra, Koszalin, Darłowo.
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miejscowościach104: 4 w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej105, 6 w diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej106 i 2 w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej107, co stanowi ¼ wszyst-
kich domów.
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Streszczenie

Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej metropolii szczecińskiej (od 25 marca 1992 r.), 
w skład której wchodzą: archidiecezja szczecińsko-kamieńska i diecezje koszalińsko-koło-
brzeska i zielonogórsko-gorzowska przechodziły kilka reorganizacji, w wyniku której teren 
jej zmniejszył się z 44 836 km² (1945 r.) do 37 199 km². Na tym obszarze po wojnie pozo-
stały tylko 54 siostry z 5 zgromadzeń w 16 domach zakonnych, a obecnie w metropolii posłu-
guje 807 sióstr zakonnych. Pośród wielu rodzin zakonnych znalazło się Zgromadzenie Sióstr 
Jezusa Miłosiernego, które coraz bardziej wyciska swój charyzmat również na tych ziemiach. 
Zgromadzenie to, cieszące się od 13 maja 2008 r. godnością instytutu zakonnego na prawach 
papieskich, liczy ok. 150 sióstr i posiada placówki na obu kontynentach Ameryki, w Afryce 
i Europie, w sumie w 14 państwach oraz 25 w Polsce.

Niemniej najmocniej związane jest z terenami dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamień-
skiej. Tutaj ma Dom Generalny w Gorzowie Wlkp. i Dom Macierzysty w Myśliborzu, który 
wraz z kościołem tworzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i w sumie w 10 miejscowo-
ściach – 12 domów zakonnych: 4 w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, 6 w diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej i 2 w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, co stanowi ¼ wszystkich 
domów. To stwarza dobre możliwości do realizacji swojego charyzmatu – szerzenia kultu 
Miłosierdzia Bożego.

Słowa kluczowe: Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, metropolia szczecińsko-
-kamieńska, archidiecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, diece-
zja zielonogórsko-gorzowska
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Abstract

THE HISTORY OF THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF MERCIFUL JESUS 
WITHIN THE BOUNDARIES OF THE PRESENT METROPOLITAN ARCHDIOCESE 
OF SZCZECIN AND KAMIEN (KAMIEŃ)

After World War II, the areas of today’s Szczecin metropolitan archdiocese (since March 25, 
1992) that includes the archdiocese of Szczecin and Kamień and the dioceses of Koszalin-Kolo-
brzeg (Kołobrzeg) and Zielona Góra-Gorzow (Gorzów) re-organized several times. As a result, 
the area decreased from 44 836 km² (1945) to 37 199 km². After the war, only 54 sisters from 
5 congregations remained in 16 religious houses in this area. Nowadays, there are 807 nuns in 
the metropolitan archdiocese. One of the many religious congregations is the Congregation of 
the Merciful Jesus which shares his charisma there. The congregation has enjoyed the dignity 
of a religious institute of pontifical right since 13 May, 2008. There are about 150 sisters who 
serve on both continents of America, Africa and Europe (facilities in 14 countries). There are 
25 houses in Poland.

However, it is strongly connected with the areas of the metropolitan diocese of Szczecin 
and Kamień as there is the General House in Gorzów Wielkopolski, and the Mother House in 
Myślibórz, These two houses, together with the church, form the Sanctuary of Divine Mercy. 
The Congregation has 12 religious houses in 10 places: 4 in the archdiocese of Szczecin-Kam-
ien (Kamień), 6 in diocese of Zielona Góra-Gorzow (Gorzów) and 2 in diocese of Kosza-
lin-Kolobrzeg (Kołobrzeg), which is one quarter of all houses. This gives good opportunities 
to realize its charisma – to spread the worship of God’s Mercy.

Keywords: Congregation of Merciful Jesus Sisters, Szczecin-Kamien (Kamień) metropoli-
tan archdiocese, Archdiocese of Szczecin and Kamien (Kamień), Diocese of Koszalin-Kolo-
brzeg (Kołobrzeg), Diocese of Zielona Gora-Gorzow (Gorzów)
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Wstęp

Człowiek został stworzony po to, aby żyć w gromadzie. To właśnie w zbiorowości może 
on w pełni rozwinąć swoje zdolności, a także wykorzystać swoje umiejętności dla zaspo-
kojenia potrzeb ogółu i własnych. Wobec powyższego niezbędne stało się posiadanie 
umiejętności współżycia w grupie, gdyż jednostka wyrzucona poza nawias takiej gro-
mady stawała przed problemem zapewnienia sobie egzystencji, a także umiejętności 
współżycia między wytworzonymi grupami, ponieważ brak współpracy między nimi 
prowadził w najlepszym przypadku do skostnienia, zahamowania rozwoju grup izolują-
cych się, a w najgorszym – do zniszczenia grup.

Ludzie dosyć szybko zrozumieli, że dla realizacji różnych celów potrzebne jest powsta-
nie grup o różnej liczebności, różnym sposobie sformalizowania, obejmujących różne 
terytoria. Nie jest wskazana mobilizacja całego rodu dla upolowania zająca, podobnie jak 
nawet kilka rodów nie będzie w stanie poradzić sobie z najazdem agresywnych sąsiadów.

W rozwoju poszczególnych grup zaczęto znajdować podobieństwa, a także różnice 
dzielące owe zbiorowości. Cechy podobne stanowiły często powód łączenia się ludzi 
w większe grupy, natomiast różnice wywoływały konflikty. 

Narastające poczucie zagrożenia, chęć lepszego kierowania grupą oraz coraz silniejsze 
odczuwanie więzi między członkami danej zbiorowości zrodziły potrzebę stworzenia 
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organizacji państwowej. Historia świata zna setki mniejszych lub większych organi-
zmów państwowych, które trwały w przeszłości lub trwają nadal. 

Z wielu powodów, jak na przykład warunki klimatyczne, ilość mieszkańców, ustrój, 
agresywne sąsiedztwo, osobowość przywódców, czy wreszcie stosunek do zasad moral-
nych, poszczególne państwa stawały się silniejsze lub słabsze, przez co ich wpływ na 
rozwój ludzkości mógł być większy albo mniejszy. Zauważmy jednak, że o ile dosyć 
powszechnie akceptujemy fakt stworzenia przez dane państwo własnej kultury, o ile 
powszechne jest przyznawanie poszczególnym państwom cech wyróżniających je spo-
śród innych, o tyle rzadko mówi się, że dane państwo stworzyło własną cywilizację. 
Zastanówmy się więc dlaczego tak się dzieje, jakie cechy musi spełniać zorganizowane 
życie ludzi, aby można było nazwać je cywilizacją?

1. Definicja i cechy cywilizacji według Feliksa Konecznego

Feliks Koneczny jest zaliczany przez światowej sławy profesorów: Arnolda Toynbeego 
i Antona Hilckmana do czołowych myślicieli XX wieku. Jego myśli zawarte w szeregu 
dzieł są porównywane z rozważaniami Oswalda Spenglera i samego Arnolda Toynbe-
ego. Niewątpliwie był on prekursorem nauki o cywilizacjach, a jego dorobek naukowy 
nadal może stanowić podstawę do rozważań nad cywilizacjami dla kolejnych pokoleń 
badaczy3.

Feliks Koneczny uważał cywilizację za system ustroju życia zbiorowego, choćby naj-
prymitywniejszego4, ale także stwierdzał, że: „cywilizacja – to suma wszystkiego, co 
pewnemu odłamowi ludzkości jest wspólne; a zarazem suma tego wszystkiego, czym 
się taki odłam różni od innych”5. Definicja taka jest bardzo obszerna, obejmuje bowiem 
całość obyczajowego, intelektualnego i materialnego bytu człowieka, dotyka rodzinę, 
społeczeństwo, państwo, naród, literaturę, sztukę, naukę, politykę i ekonomię. Przy 
takim ujęciu cywilizacji, nie ma wątpliwości, że istnieje nieskończenie wiele różnych 
form ustroju życia zbiorowego, przy czym istotne dla nauki są te cywilizacje, które 
wywarły lub wywierają największy wpływ na rozwój ludzkości. Należy więc zastanowić 
się, co różni poszczególne cywilizacje między sobą oraz co owe różnice powoduje?

3 Ireneusz Białkowski, „Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach”, Przegląd Geopolityczny 
1 (2009): 101–118.

4 Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego (Warszawa–Struga: 
Michalineum, 1991), 8; Leszek Gawor, „Feliksa Konecznego historiozoficzna nauka o wielości cywilizacji”, 
SOFIA (Sofia) 5 (2005): 81–96.

5 Feliks Koneczny, O wielości cywilizacyj (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1991); Feliks Koneczny, O wielości 
cywilizacji (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005), 154; Piotr Bezat, Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego (Krze-
szowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2002); Waldemar Krztoń, „Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bez-
pieczeństwa w świecie współczesnym”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 
w Warszawie 15, 1 (2017): 60–73; Leszek Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego 
(Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002), 61–93.
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Nawet najbardziej prymitywne rody muszą organizować swoje życie według przyję-
tych zasad regulujących podstawowe zachowania ludzkie. Zespół norm określających, 
jakie zachowania uznaje się za godne, a jakie za niewłaściwe, nazywa się prawem. Dla 
właściwego funkcjonowania danej grupy niezbędne jest wyodrębnienie trzech gałęzi 
prawa, regulujących stosunki rodzinne, spadkowe i majątkowe6. Różnice dotyczące spo-
sobu powstania prawa, a także jego treści, określają pierwszą grupę czynników powodu-
jących wyodrębnianie się cywilizacji. Nie jest możliwe współistnienie w ramach jednej 
formacji kilku zbiorowości, kiedy jedna z tych zbiorowości nie uznaje monogamii jako 
podstawowej zasady budowy rodziny. Nie jest możliwe tworzenie wspólnej cywilizacji 
przez dwie grupy, z których jedna akceptuje zasadę państwa, jako własności należącej 
do władcy7.

Każda społeczność, która urządziła własne życie zbiorowe według określonych norm, 
uznaje, że pewne zachowania są pożyteczne i akceptowalne, a inne są pozbawione wspo-
mnianych przymiotów. Dla przykładu, normy cywilizacji żydowskiej zakładały przecho-
dzenie władzy na następcę mianowanego przez poprzednika, rozciągały prawo własności 
męża nad żoną i własnymi dziećmi, akceptowały poligamię. Dopiero z upływem wieków 
następowała ewolucja norm postępowania. Jednakże w przypadku omawianej cywiliza-
cji, owa ewolucja nie jest efektem rozwoju intelektualnego czy duchowego, lecz wynika 
z potrzeby dostosowania się do nowych warunków (najczęściej tzw. golusa, a więc emi-
gracji Żydów z Palestyny), jest przejawem koniunkturalizmu. Co ciekawe, Żydzi pozosta-
jący na emigracji dosyć dowolnie mogli interpretować normy obowiązujące w Palestynie, 
co świadczy o niezwykłym wygodnictwie przedstawicieli omawianej cywilizacji8. Warto 

6 Koneczny, O wielości cywilizacji, 154; Jan Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Seria 
Rozprawy Habilitacyjne nr 217 (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, 1991); Jan Skoczyński, red., 
Feliks Koneczny dzisiaj (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000); Robert Piotrowski, Problem filozoficzny ładu 
społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach (Warszawa: Wydawnictwo Dialog, 2003); Mieczysław 
Albert Krąpiec, O ludzką politykę. Dzieła, t. 17 (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998), 187–210; Samuel 
P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska (Warszawa, 2005); 
Piotr Grabowiec, Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego, Seria Politologia 
nr 31, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2236 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000); 
Samuel P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik (Warszawa, 2009); Joachim Diec, „Teoria 
wielości cywilizacyj Feliksa Konecznego”, w: Joachim Diec, Cywilizacje bez okien (Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagielońskiego, 2002), 165–179.

7 Anton Hilckman, „Feliks Koneczny und die Vergleichende Kulturwissenschaft”, Saeculum 3, 1 (1952): 571–602, 
dostęp 9.01.2019, DOI: https://doi.org/10.7788/saeculum-1952-0130; Anton Hilckman, „Feliks Koneczny i po-
równawcza nauka o cywilizacjach”, w: Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie 
Konecznego (Warszawa–Struga: Michalineum, 1991), 110–149; Ireneusz Białkowski, Idea ścierania się cywi-
lizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo współczesnej Europy (Krzeszowice: Wydawnictwo Dom 
Wydawniczy „Ostoja”, 2007).

8 Feliks Koneczny, Cywilizacja żydowska (Warszawa: Wydawnictwo Ojczyzna, 1995); Feliks Koneczny, Cywili-
zacja żydowska, t. 1 Cztery religie (Kraków: Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006); Feliks Koneczny, 
Cywilizacja żydowska, t. 2 Nabytki golusa wśród chrześcijan (Kraków: Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 
2006); Feliks Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 3 Walka o byt. Ekspansja (Kraków: Krzeszowice: Dom Wydaw-
niczy „Ostoja”, 2006).
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także zwrócić uwagę, że normy prawa żydowskiego dopuszczały stosowanie podwójnej 
moralności, innej wobec współwyznawców, a innej wobec osób niebędących Żydami.

Warto zauważyć, że ogromny wpływ na rozwój poszczególnych cywilizacji wywiera 
wzajemny stosunek norm prawa prywatnego i publicznego. W zbiorowościach wcześniej-
szych, do właściwej regulacji stosunków wystarczały normy prawa prywatnego, określa-
jące relacje między ludźmi. Rozwój cywilizacji powodował konieczność wprowadzenia 
norm o charakterze publicznoprawnym, które aktualizowały uprawnienia i obowiązki 
jednostki wynikające z faktu podporządkowania określonej organizacji państwowej. Nie-
bezpieczna dla cywilizacji będzie zarówno dominacja norm prawa prywatnego, w taki 
sposób, że władca stosując własne prawo prywatne, doprowadzi do uznania za jego wła-
sność wszystkiego i wszystkich w państwie, ale także – dominacja prawa publicznego 
nad życiem prywatnym obywateli. Wówczas obywatel ma taki zakres swobód, na jaki 
zezwoli mu panujący. Skutkiem obu patologii będzie niewola i stagnacja społeczeństwa. 
Należy wspomnieć, że dualizm prawa prywatnego i publicznego wprowadzili i rozwi-
nęli Rzymianie, natomiast podporządkowanie życia prywatnego normom stanowionym 
przez władcę – to cecha cywilizacji orientalnych9.

Normy prawa stanowią jednak tylko przejaw sformalizowania zewnętrznej i wewnętrz-
nej strony życia człowieka, regulują jego postępowanie. Kodeksy nie mogą jednak okre-
ślać dokładnie tego, z czego składa się dusza i ciało człowieka, nie mogą definiować bytu 
człowieczego. Na jego stronę wewnętrzną przypadają pojęcia moralności i prawdy, na 
stronę zewnętrzną – sprawy dobrobytu i zdrowia, natomiast pojęcie piękna wspólne jest 
obu stronom człowieczeństwa. Aby osiągnąć doskonałość trzeba równomiernie rozwijać 
obie płaszczyzny. Należy zauważyć, że zarówno zaniedbywanie ciała, jak i lekceważe-
nie wartości duchowych prowadzi do wypaczenia człowieczeństwa. Nawet najbardziej 
pobożne życie, pełne prawdy i dobra, jednakże prowadzone ascetycznie, nie będzie 
wyrazem pełnego człowieczeństwa. Zadaniem cywilizacji jest zachowanie równowagi 
pomiędzy pierwiastkami ciała i ducha, a także utrzymanie harmonii, między przejawami 
życia zewnętrznego i wewnętrznego człowieka a systemem prawa10.

Zdaniem autora owa harmonia możliwa jest do uzyskania jedynie w sytuacji, gdzie 
system prawa stanowionego zgodny jest z zasadami moralnymi, gdzie przepisy kodek-
sowe są uzupełniane przez uniwersalne zasady postępowania. Przykładem cywilizacji, 
której trudno będzie osiągnąć harmonię może być cywilizacja żydowska, zakładająca 
podwójną moralność w życiu publicznym i prywatnym, a także wobec nie-Żydów.

Cechą różniącą cywilizacje są źródła prawa stanowionego, obowiązującego w ramach 
danej cywilizacji. Należy zauważyć, że dopiero starożytni Rzymianie dokonali desa-
kralizacji prawa, wywiedli jego obowiązywanie z norm moralnych. Cywilizacje nie-
chrześcijańskie do dzisiaj uważają prawo stanowione (państwowe) za wyraz woli Boga 
i w konsekwencji jego złamanie uważa się za wystąpienie przeciwko Bogu. System 

9 Hilckman, „Feliks Koneczny und die Vergleichende Kulturwissenschaft”, 571–602; Hilckman, „Feliks Koneczny 
i porównawcza nauka o cywilizacjach”, 110–149.

10 Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
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prawny nie może uzyskiwać legitymacji do obowiązywania jedynie na podstawie woli 
jednostki, która aktualnie sprawuje władzę. Znamienne jest, że przedstawiciele cywili-
zacji łacińskiej11 opracowali system trójpodziału władzy, którego zadaniem jest stwo-
rzenie, wykonywanie i przestrzeganie prawa w taki sposób, aby nie dochodziło do jego 
nadużyć12.

Cywilizacje różnią się od siebie stosunkiem do upływającego czasu. Oczywiście nie 
jest sztuką posiadanie wyłącznie umiejętności mierzenia czasu. Przeszłość, która będzie 
tylko odmierzana nie wywrze piętna na teraźniejszości, która będzie istnieć w chaosie 
oderwania od swoich korzeni. Chronologia to badanie kolejności pokoleń, które wzmaga 
świadomość co do własnej tożsamości. Tymczasem historyzm – a więc różne postawy 
wobec dziejów – posiada cywilizacja łacińska13, natomiast bizantyjska14 czy żydowska 
nie posiadają go wcale. Żydzi, którzy dosyć dokładnie dbali o kalendarz, nie dopraco-
wali pojęcia cyklu, czy ery. Opanowanie czasu, zdolność do wyznaczenia i dotrzymania 
terminu, wyrabiają wolę, intelekt, pomnażają siłę twórczą. Świadomość upływu czasu 
sprzyja umocnieniu poczucia indywidualności jednostki. Wspomnianemu zjawisku 
pomagają kult własnych przodków, czy też fakt noszenia nazwisk dziedzicznych. Cywi-
lizacje pozbawione zdolności pojmowania czasu stają się mechanicznymi zbiorowo-
ściami, opartymi na gromadności swoich członków. Ludzie tworzący takie zbiorowości 
pozbawieni są kreatywności, będąc często bezwolnymi, biernie poddają się nakazom 
despotycznego władcy. Cywilizacje oparte na gromadności, a nie personalizmie swoich 
członków, prowadzą do zahamowania rozwoju, do jednostajności15.

Żydzi rozwinęli kronikarstwo, nie rozwijając historyzmu. W przypadku ich cywili-
zacji nawet tradycja jest w nieporządku do chronologii, przez co nie staje się czynni-
kiem mobilizującym do zmian i czynów twórczych. Wytłumaczeniem dla takiego stanu 
rzeczy może być wskazanie sakralnego charakteru cywilizacji żydowskiej. Sakralizm 

11 Feliks Koneczny, Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej (Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 
2001); Aneta Maniecka, „Cywilizacja łacińska w refleksji Feliksa Konecznego i o. Piotra Semenenki”, Zeszyty 
Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum 12, 12 (2006): 281–294; Jan Skoczyński, Koneczny. 
Teoria cywilizacji (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2003); Feliks Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji 
łacińskiej (Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997); Władysław Brzuzy, „W obronie cywilizacji 
łacińskiej (zachodniej)”, Studia Ełckie 17, 2 (2015): 149–157.

12 Anton Hilckman [pseudonim J.M. Antoine], „Orient et Occident. Une Philosophie de l’histoire”, Filozofia historii, 
francuskie czasopismo La Vie Intellectuelle 12 (1948): 42–60; Anton Hilckman [pseudonim J.M. Antoine], 

„Wschód i Zachód”, w: Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego 
(Warszawa–Struga: Michalineum, 1991), 88–109.

13 Koneczny, Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej; Maniecka, „Cywilizacja łacińska w refleksji Feliksa Konecznego 
i o. Piotra Semenenki”, 281–294; Skoczyński, Koneczny. Teoria cywilizacji.

14 Feliks Koneczny, Cywilizacja bizantyjska (Warszawa: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002 – reprint 
1973); Feliks Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, t. 1 (Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007); Feliks 
Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, t. 2 (Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007); Feliks Koneczny, 

„«Cywilizacja bizantyńska». Odczyt wygłoszony w Warszawie w Domu Katolickim 11 lutego 1937 r., opubliko-
wany w Myśl Narodowa nr 13, nr 14, nr 15, nr 17/1937”, Człowiek w Kulturze 10 (1998): 175–203.

15 Anton Hilckman, „Rozwój cywilizacji według prof. Feliksa Konecznego”, przekład z włoskiego, Humanitas 
3 (1948); Anton Hilckman, „Rozwój cywilizacji według prof. Feliksa Konecznego”, w: Feliks Koneczny, O ład 
w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego (Warszawa–Struga: Michalineum, 1991), 77–87.
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cywilizacji przejawia się w tym, że wszelkie dziedziny życia podporządkowane są panu-
jącej w danej cywilizacji religii. W takiej sytuacji trudno jest Żydom krytycznie odnosić 
się do swojej przeszłości, tradycji, gdyż w ten sposób podważaliby zasady religii, która 
uformowała cywilizację. Jednak takie podejście do przeszłości może rodzić stagnację. 
Można zauważyć, że wszelkie zmiany w cywilizacji żydowskiej są efektem oddziaływań 
zewnętrznych bądź wygnania16. Kwestią, która umożliwia wyodrębnienie cywilizacji jest 
poczucie narodowe. Prawdziwe narody, a więc takie, które poza walką o byt materialny 
i intelektualny podejmują walkę o cele moralne, wytworzyły się jedynie na obszarze 
cywilizacji łacińskiej. Inne cywilizacje nie wytworzyły narodów, gdyż nie podejmowały 
walki o moralność w uniwersalnym znaczeniu. Ludy cywilizacji turańskiej (moskiewsko-
-kozacka)17, stale dowodzone przez despotów, nie potrafiące utrzymać się bez ciągłych 
podbojów, były raczej ugrupowaniami militarnymi, które choć niewątpliwie walczyły 
o byt materialny, nie wytworzyły moralności. Koneczny pisał: „cztery zasadnicze cechy 
cywilizacji turańskiej lokalizm religijny (w przeciwieństwie do uniwersalności), milita-
ryzm organizacji społecznej, państwowość oparta na prawie prywatnym, brak pojęcia 
narodowości. Moskwa przyjmowała wszystkie te cztery cechy”18. Naród nie jest więc 
pojęciem, które powinno być utożsamiane z rasą, lecz stanowi przejaw najwyższego 
stopnia rozwoju społeczeństwa. Do powstania narodu niezbędne są takie elementy jak: 
emancypacja rodziny i rodu, istnienie prawa publicznego oraz wysoki poziom życia inte-
lektualnego. Wobec warunków, jakie stwarza cywilizacja łacińska, na jej terenie możliwe 
było powstanie narodów pochodzenia obcego, tj. spoza zasięgu cywilizacji łacińskiej19.

16 Koneczny, Cywilizacja żydowska; Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 1 Cztery religie; Koneczny, Cywilizacja 
żydowska, t. 2 Nabytki golusa wśród chrześcijan; Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 3 Walka o byt. Ekspansja; 
Andrew K. Wise, „«Civilizational» Boundaries in Christian-Jewish Relations”, Studies in Christian-Jewish Rela-
tions 5 (2010): 1–22, dostęp 9.01.2019, http://escholarship.bc.edu/scjr/vol5.

17 Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 23; Mieczysław Uriański, „Feliksa 
Konecznego (1862–1949) charakterystyka siedmiu cywilizacji, cz. 1 Cywilizacje Starożytne”, Perspectiva. Le-
gnickie Studia Teologiczno-Historyczne 10, 1 (2011): 104–130.

18 Feliks Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski (Komorów: Wydawnictwo Antyk 
Marcin Dybowski, 2002 – reprint 1921), 348.

19 Hilckman, „Feliks Koneczny und die Vergleichende Kulturwissenschaft”, 571–602; Hilckman, „Feliks Koneczny 
i porównawcza nauka o cywilizacjach”, 110–149; Koneczny, Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej; Maniec-
ka, „Cywilizacja łacińska w refleksji Feliksa Konecznego i o. Piotra Semenenki”, 281–294; Jacek Barlik, „Czy 
kres cywilizacji łacińskiej? O historiozofii Feliksa Konecznego”, Chrześcijanin w świecie 18, 11–12, 158–159 
(1986): 150–162; Andrzej Bokiej, Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Felik-
sa Konecznego, Seria Biblioteka Diecezji Legnickiej 12 (Legnica: Wydawnictwo Wyższe Seminarium Duchow-
ne Diecezji Legnickiej, 2000); Paweł Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa 
Konecznego (Lublin: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2002); Wojciech Szurgot, Prawo jako 
fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego (Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007); 
Piotr Jaroszyński, „Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu”, Człowiek w Kulturze 6–7 (1995): 101–115.
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2. Cywilizacje a religia

Każda cywilizacja tworzyła nowe, lub odnosiła się do istniejących religii, światopoglą-
dów20. Człowiek bowiem od zarania dziejów zdawał sobie sprawę z istnienia siły wyż-
szej, nawet jeśli urodził się przed Chrystusem, mógł być wyznawcą Apollina, Zeusa, 
Re czy innych kultów. Najdoskonalszą formę religijną ukształtowała cywilizacja łaciń-
ska, spadkobierczyni rzymskiej, oparta na zasadach etyki chrześcijańskiej. Bóg jest 
tutaj przedstawiony w sposób uniwersalny, jako Istota Najwyższa, obejmująca wszyst-
kich ludzi na świecie. Nakazy moralne wynikające z etyki chrześcijańskiej dotyczą 
wszystkich bez względu na wyznanie. Dla porównania cywilizacje żydowska i turańska 
wykształciły monolatrię, a więc system polegający na wierze w jednego boga, lecz obej-
mującego tylko daną cywilizację (Żydzi), a nawet tylko dane plemię. Jahwe był bogiem 
jedynie Żydów, jedynie Żyd był dla innego Żyda „bliźnim”, jedynie naród wybrany mógł 
zawrzeć przymierze. Przekonanie o własnej wyjątkowości przyniosło Żydom wiele cier-
pień w przyszłości.

Żydowska monolatria stanowiła przejaw swoistego wygodnictwa przedstawicieli tej 
cywilizacji. Klasyczny monoteizm oparty był na surowych normach etycznych o charak-
terze uniwersalnym. Wobec tego Żydzi zdecydowali się na stworzenie własnej koncepcji 
religii, która miała usprawiedliwiać niektóre tradycyjne zachowania i poglądy21.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jakiekolwiek próby dokonania syntezy, połączenia 
różnych religii w nowy system wiary nigdy nie doszedł do skutku. Pamiętając o szczyt-
nych intencjach pomysłodawców takich syntez – zniesienia barier między ludźmi – należy 
stwierdzić, że jakakolwiek próba połączenia religii zakończyła się niepowodzeniem. 
Mimo wielu prób w Indiach, Rosji, Azji, nie udało się uzyskać trwałej syntezy wielu 
wyznań. Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest wprowadzenie (administracyjne) religii 
rządowych w XIX-wiecznych Niemczech.

Na pewno nie można wskazywać jako przykładu syntezy wyznań triumfu chrześci-
jaństwa w świecie antycznym. Oczywiste jest, że w starożytnym Rzymie chrześcijań-
stwo wyparło dotychczasowe wierzenia, nie przyjmując z nich niczego. Chrześcijaństwo 
nie prowadziło do stwarzania sakralnej cywilizacji. Jedyną instytucją życia społecznego, 
która została uświęcona było małżeństwo. Trzeba zauważyć, że mimo bogactwa tre-
ści, Kościół nie przeciwstawiał się pogaństwu, nie podjął rywalizacji, lecz przystąpił 
z czterema żądaniami moralnymi. Po pierwsze domagał się nierozerwalności monoga-
micznego małżeństwa, po drugie dążył do zniesienia niewolnictwa, po trzecie domagał 
się zniesienia prywatnego sądownictwa i wreszcie po czwarte stał na stanowisku nieza-
leżności Kościoła od władzy publicznej. Pozostałe elementy życia ludzi, które nie były 
sprzeczne z etyką chrześcijańską, mogły zostać utrzymane. Dzięki takiemu przejściu od 
pogaństwa do chrześcijaństwa udało się utrzymać wiele instytucji świata antycznego. 

20 Mieczysław Uriański, „Feliks Koneczny (1862–1949) o stosunku religii do cywilizacji”, Perspectiva. Legnickie 
Studia Teologiczno-Historyczne 9, 1 (2010): 96–117.

21 Koneczny, Cywilizacja żydowska; Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 1 Cztery religie.
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Objęcie panowania przez chrześcijaństwo na terenie dawnego Imperium, dokonało się 
bez wzajemnej nienawiści, co tylko sprzyjało dalszemu rozwojowi cywilizacji22.

Znamienne jest, że w ramach religii żydowskiej dokonała się swoista synteza czterech 
elementów – Tory, Talmudu, kabały i chasydyzmu. Gdyby religia żydowska miała własną 
teologię, to wówczas bylibyśmy świadkami wyjątkowo głębokiego rozłamu. Zwróćmy 
uwagę na to, że pomiędzy Torą a Talmudem występuje wiele sprzeczności, kabała i cha-
sydyzm wywodzą się w ogóle spoza Tory i lekceważą Talmud, często mu się przeciw-
stawiając. Jednakże nie przeszkadza to wszystkim czterem nurtom istnieć obok siebie, 
a także nie przeszkadza to wielu Żydom, którzy akceptują wszystkie te źródła wiary, 
mimo dużych różnic i sprzeczności. Możemy jedynie założyć, że Żydzi podchodzą do 
religii w sposób bardzo powierzchowny, nieprzystający do standardów łacińskich23.

3. Syntezy i walka między cywilizacjami

Autor ustalił, że nie można dokonać syntezy religii, gdyż nie można połączyć bytów ist-
niejących, żywotnych, jednakże odnoszących się w odmienny sposób do podobnych war-
tości i dogmatów. Zastanówmy się teraz, czy możliwe jest połączenie dwóch lub więcej 
istniejących cywilizacji. Musimy jednak zauważyć, że każda z cywilizacji w odmienny 
sposób odnosi się do każdej z pięciu kategorii bytu: zdrowia, dobrobytu, prawdy, dobra 
i piękna. Niezwykle trudno byłoby wypracować kompromis pomiędzy cywilizacjami 
uznającymi podwójną moralność w sferze życia prywatnego i publicznego, a także 
pomiędzy cywilizacjami kładącymi nacisk na indywidualizm człowieka, a tymi, które 
hołdują gromadności. Próby stworzenia cywilizacji uniwersalnej przez Aleksandra Wiel-
kiego, opartej na szczytnych ideałach tolerancji religijnej, autonomii podbitych narodów 
i równouprawnieniu ich wobec państwa, upadły, gdyż kryzysem została objęta armia 
Aleksandra Wielkiego – jedyna siła sprawna zrealizować marzenia przywódcy.

Światowe i polskie doświadczenia uczą, że nie jest możliwe połączenie kilku cywili-
zacji w jedną. Powodem takiego stanu rzeczy jest ich odmienność, różne zapatrywanie 
się na podstawowe kategorie bytowania człowieka. Cywilizacja może wyginąć, ale ze 
względu na ogromne różnice w podstawowych kwestiach, nie jest możliwe współżycie 
przedstawicieli kilku cywilizacji w ramach jednej.

Specyficzną sytuację można znaleźć u zarania cywilizacji bizantyjskiej, będącej 
zrostem dorobku z kilku wieków historii różnych cywilizacji. Wspominając o genezie 

22 Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 30; Feliks Koneczny, „Etyki a cy-
wilizacje”, Przegląd Powszechny 189, 566 (1931): 129–148; Feliks Koneczny, Rozwój moralności (Komorów: 
Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997), 94; Piotr Bezat, Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego 
(Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2004), 40–41; Ryszard Polak, Cywilizacje a Moralność w myśli Fe-
liksa Konecznego (Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2001), 55–238; Wojciech Klag, 

„Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia)”, Racjonalia 4 (2014): 66–92.
23 Koneczny, Cywilizacja żydowska; Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 1 Cztery religie; Koneczny, Cywilizacja 

żydowska, t. 2 Nabytki golusa wśród chrześcijan; Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 3 Walka o byt. Ekspansja.
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cywilizacji bizantyjskiej należy wskazać na cywilizacje staroegipskie, staroperskie, aby 
następnie poprzez hellenistyczną i syryjską przejść do rzymskiej i łacińskiej.

Czym innym jest natomiast przejmowanie pewnych cech przez poszczególne cywi-
lizacje, czy też kultury składające się na dane cywilizacje, z innych istniejących lub 
nieistniejących cywilizacji. Najbardziej spektakularnym przykładem przejęcia cech jed-
nej cywilizacji przez inną jest przejęcie idei mesjanizmu, charakterystycznej dla Żydów, 
przez państwo hitlerowskie – III Rzeszę Niemiecką, co paradoksalnie doprowadziło 
do zagłady Żydów w Europie. Ideologia „narodu wybranego”, głoszona przez Żydów 
od setek tysięcy lat, będąca podstawą ich cywilizacji, religii, znajdująca odbicie w sło-
wach modlitw, a także w stworzonym wśród Żydów i uznawanym za słuszny, systemie 
podwójnej moralności, została przyjęta i odpowiednio przerobiona na potrzeby Niemiec 
okresu międzywojennego. Według Hitlera oraz innych ideologów nazizmu to Niemcy, 
jako reprezentanci wyższej rasy, mają prawo do zdobywania przestrzeni życiowej, do 
eksterminacji innych ras i narodów, w tym Żydów, uważanych za głównych budowni-
czych socjalizmu.

Również należy zauważyć, że wraz z rozwojem III Rzeszy coraz większe uznanie 
zdobywały teorie monolatrystyczne, jakże charakterystyczne dla cywilizacji żydowskiej. 
Niemiecki lub żydowski bóg miał doprowadzić swoich wyznawców do panowania nad 
światem, choć trzeba przyznać, że obie nacje zupełnie inaczej pojmowały środki służące 
realizacji tego celu. Kolejnym podobieństwem między obiema nacjami totalnymi jest 
ich stosunek do innych narodów. Najczęściej był on przepełniony pychą, pogardą wobec 
obcych, charakteryzował się nielojalnością i wykorzystywaniem innych nacji według 
potrzeb własnej polityki. Cechą szczególną, świadczącą o podobieństwie ideologii 
i polityki III Rzeszy do cywilizacji żydowskiej, była troska o rozmnażanie. W tym celu, 
w Niemczech planowano nawet wprowadzenie bigamii. Wreszcie zarówno hitlerowcy, 
jak i Żydzi hołdowali gromadności. Przykład III Rzeszy i przejęcia przez nią wielu cech 
cywilizacji żydowskiej świadczy o tym, że cywilizacje walczą między sobą, każda prze-
ciwstawia się tej, którą napotka.

W przeciwieństwie do teorii Spenglera24, Feliks Koneczny stwierdza, że w historii 
nie mogą istnieć prawa natury o charakterze fizycznym czy biologicznym. Nie można 
więc wywodzić twierdzenia, że cywilizacje powstają, trwają i umierają, kiedy wypełni 
się ich czas. Według Feliksa Konecznego istnieje tylko jedno prawo historii, które mówi, 
że każda cywilizacja, dopóty jest silna dopóki dąży do ekspansji; wszędzie, gdzie dwie 
silne cywilizacje zetkną się ze sobą następuje walka. Każda cywilizacja, jeśli nie jest 
u schyłku, pozostaje zaczepną. Walka nie kończy się nawet wtedy, gdy jedna z nich zdo-

24 Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii powszechnej, tłum. J. Marzęcki (Warszawa: Wydawnic-
two Aletheia, 2014); Oswald Spengler, Historia, kultura, polityka, tłum. A. Kołakowski, J. Łoziński (Warszawa, 
1990); Marcin Szabelski, „Ponowoczesność jako odrębna cywilizacja w świetle koncepcji cywilizacyjnej Feliksa 
Konecznego”, Konteksty Społeczne 4, 2 (2016): 27–40.
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będzie pozycję dominującą, ale trwa dalej, dopóki jedna z nich nie zostanie zniszczona 
przez inną25.

Zwróćmy uwagę na fakt, że w dotychczasowej historii ludzkości tylko kilkukrotnie 
konfrontację między cywilizacjami wygrała cywilizacja o wyższym poziomie rozwoju. 
Zauważmy, że cywilizacje o wyższym poziomie rozwoju stawiają przed swoimi człon-
kami o wiele większe wymagania moralne, w tym sensie cywilizacja na niższym pozio-
mie rozwoju staje się mniej wymagająca, a bardziej wygodna dla zwykłych ludzi. Pokusa 
przejęcia czegoś, co ułatwia zamiast komplikować życie jest bardzo duża. Uczestnictwo 
w cywilizacji wyżej zorganizowanej wymaga większego wysiłku oraz rozwoju inte-
lektualnego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie każdego stać na podobny 
wysiłek.

Prawo niższości jest srogim i nieubłaganym prawem historii, wskazuje, że im cywi-
lizacja wyżej rozwinięta, tym więcej jest punktów mogących stać się zarzewiem kry-
zysu. Jednakże ostateczny wynik rywalizacji między cywilizacjami zależy od tego, czy 
osoby reprezentujące wyższość, owa elita, będzie miała wystarczająco dużo energii 
i wyobraźni, aby w porę przeciwstawić się siłom destrukcyjnym. Wynik rywalizacji 
zależy od umiejętnego wskazania korzyści płynących z faktu uczestnictwa w cywilizacji 
wyżej rozwiniętej.

Zakończenie

Feliks Koneczny (1862–1949) zaliczany jest do najwybitniejszych filozofów historii. Na 
przełomie XIX i XX wieku na świecie można wyróżnić trzy wielkie nazwiska. Są to: 
niemiecki historyk, Oswald Spengler (1880–1936), jego głównym dziełem jest Upa-
dek świata zachodniego (2 tomy), Anglik Arnold Toynbee oraz właśnie Polak Feliks 
Koneczny.

Koneczny stworzył nowe pojęcie cywilizacji, całkowicie przeciwne do teorii Spen-
glera, który uważał, że cywilizacja jest jak organizm: rodzi się, rozwija, dochodzi do 
rozkwitu, gaśnie i w końcu umiera. Polski historyk twierdzi, że cywilizacja jest czymś 
nieśmiertelnym. Za dowód możemy tutaj podać choćby cywilizację żydowską, która 
trwa już od wielu wieków i nic nie wskazuje, aby miała upaść. Wedle jego definicji, cywi-
lizacja jest to „metoda życia zbiorowego”. Społeczeństwo decyduje o trwaniu cywilizacji. 
Nawet w stanie upadku, może się ona podnieść, wysiłkiem woli odrodzić.

Koneczny jest zwolennikiem i głosicielem teorii, która mówi, że cywilizacja łacińska 
jest najdoskonalsza i ma pierwszeństwo przed innymi cywilizacjami. Sądzi, że cywili-
zacja łacińska wcale nie musi zostać zniszczona (przeciwnie niż Spengler, który uważał, 
że obecnej cywilizacji grozi nieunikniona zagłada). Optymistycznie mówi, że ta cywi-
lizacja broniona przez człowieka uchroni się przed wszelkimi katastrofami i upadkiem.

25 Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 33.
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Rozwój cywilizacji był i jest złożonym procesem. Żadna cywilizacja nie powstała 
nagle, lecz odbywało się to stopniowo. Najpierw był człowiek prymitywny, który musiał 
ciężko walczyć o byt. Pierwszy okres życia pierwotnych ludzi można podzielić na dwa 
etapy: okres przedogienny i drugi okres po odkryciu ognia (człowiek poznał jego wła-
ściwości). Następnie prymitywni ludzie oswoili sobie zwierzęta, które następnie dawały 
mu mleko, mięso, skóry. Koneczny dowodzi, że już od początków istnienia człowieka, 
między ludźmi występowały związki monogamiczne. 

Koneczny zajął się dokładnie prawami, które obowiązywały pomiędzy prymityw-
nymi ludźmi. Prawo familijne, czy też prawo spadkowe zostało wcześnie i raczej jasno 
ustalone. Dopiero kiedy ustalił on ogólne prawidła, zajął się badaniem i analizowaniem 
poszczególnych cywilizacji, które jego zdaniem wywarły ogromny wpływ na dzieje 
ludzkości. Są to oczywiście cywilizacje: łacińska, bizantyjska, turańska i żydowska.

Analizując twórczość Feliksa Konecznego należy wyrazić zdziwienie, że tak wielka 
postać jest bardzo mało znana szerokiemu polskiemu ogółowi. Dzięki działalności 
Konecznego podważono podstawowe elementy teorii cywilizacji Oswalda Spenglera, 
który rozwój cywilizacji porównywał do rozwoju organizmów. Szczególnie niepokojącą 
tezą Spenglera była ta, mówiąca o rychłym upadku cywilizacji łacińskiej, stanowiącej 
przecież podstawę życia we współczesnej Europie. Według Konecznego trwanie cywili-
zacji jest aktem woli tworzących je społeczeństw, a w sytuacji zagrożenia przed upadkiem 
zawsze można daną cywilizację obronić. Koneczny głosił wyższość cywilizacji łaciń-
skiej, opartej na podstawach starożytnego Rzymu, wzbogaconej przez chrześcijaństwo. 
Niewątpliwą zasługą autora O wielości cywilizacji, jest stworzenie nowej teorii nauko-
wej – nauki porównawczej o cywilizacjach, w której odrzucał Koneczny formułowanie 
tez bazujących jedynie na intuicji ich autora, będących założeniami a priori. Wyniki 
teorii Koniecznego nie budzą wątpliwości, że metoda przez niego obrana, polegająca na 
obserwowaniu rzeczywistości i wyciąganiu z niej wniosków, jest właściwa.
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Streszczenie

Feliks Koneczny stworzył nową teorię naukową – naukę porównawczą o cywilizacjach. Zda-
niem Konecznego w Europie ścierają się różne kultury i tradycje. Jednak istnieje wspólny 
pień cywilizacyjny, na którym rozwijają się poszczególne kultury narodowe, ale nie ma jed-
nej cywilizacji europejskiej. Na terenie geograficznie pojętej Europy istnieją i nieustannie 
ze sobą rywalizują cztery cywilizacje: łacińska (zachodnia), bizantyńska, żydowska i turań-
ska (moskiewsko-kozacka). Cywilizacja Zachodu to cywilizacja łacińska. Inne cywilizacje 
istniejące na terenie Europy mają pochodzenie orientalne i ich cechą jest błędne rozumienie 
człowieka, jego potencjalności. Dlatego cywilizacje te wytwarzają wiele przeszkód na dro-
dze doskonalenia człowieka przez swój aprioryzm, gromadnościową wizję człowieka, ema-
nacyjne podstawy, monizm prawny, sakralizm, rodowy charakter. Zadają gwałt człowiekowi 
i jego przyrodzonym prawom. Jednakże według Konecznego trwanie cywilizacji jest aktem 
woli tworzących je społeczeństw, a w sytuacji zagrożenia przed upadkiem zawsze można 
daną cywilizację obronić. Znajomość cywilizacji pomaga zrozumieć historię dzisiejszego 
świata.

Słowa kluczowe: Feliks Koneczny, cywilizacja bizantyjska, cywilizacja łacińska, cywiliza-
cja żydowska, cywilizacja turańska, historiozofia, filozofia cywilizacji

Abstract

THEORY OF CIVILIZATION ACCORDING TO FELIKS KONECZNY

Feliks Koneczny created a new scientific theory – a comparative science on civilizations. 
According to Koneczny, there is a clash between various cultures and traditions in Europe. 
However, there is a common civilization foundation on which individual national cultures 
develop, but there is no single European civilization. In geographically understood Europe 
there are four civilizations which constantly compete with each other: Latin (Western), Byzan-
tine, Jewish and Turanian (Muscovy-Cossack). The Western civilization is a Latin civilization. 
Other civilizations existing in Europe have an oriental origin with a false understanding of 
human being, and his potentiality. Therefore, these civilizations create many obstacles in the 
way of human perfection through apriorism, collegial vision of a human being, emanation 
foundations, legal monism, sacralism, ancestral nature. They are violent against human and 
his innate laws. However, according to Koneczny, the persistence of civilization is an act of 
will of the societies that create them, and in a situation of any collapse danger, one can always 
defend a given civilization. The knowledge of civilization helps to understand the history of 
today’s world.

Keywords: Feliks Koneczny, Byzantine civilization, Latin civilization, Jewish civilization, 
Turanian civilization, historiosophy, philosophy of civilization
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Krzysztof Łuszczek1

POLITYKA MEDIALNA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC 
PROBLEMU OCHRONY PRYWATNOŚCI W NOWYCH 
MEDIACH

Wstęp

Już starożytni rozdzielali sferę działalności publicznej od tego, co było zarezerwowane 
wyłącznie dla sfery wewnętrznej, domowej. Chociaż akcenty rozkładali inaczej niż my 
to dziś robimy. Arystoteles rozgraniczał sferę aktywności politycznej polis od rodzin-
nej zwanej oikos. Sfera publiczna była zarezerwowana przede wszystkim ludziom wol-
nym, natomiast oikos służyło przede wszystkim zabezpieczeniu potrzeb materialnych. 
Stąd dopuszczano do niej także niewolników. Relacje w oikos były więc odmienne niż 
w polis2.

W toku rozwoju cywilizacji oikos nabierało znaczenia i stało się dla wolnego człowieka 
przestrzenią równie ważną jak polis. Znalazło to swoje zwięzłe streszczenie w stwierdze-
niu amerykańskiej filozof A. Rand, która napisała, że „cywilizacja to postęp w stronę 
prywatności”3. Niewątpliwie prywatność w rozwiniętych demokracjach liberalnych 
stała się dziś wartością, której się nie kwestionuje i której się broni. Jednak podejście do 
niej szybko się zmienia, a dziś warunkowane jest przede wszystkim rozwojem nowych 
mediów. Podejście do prywatności jako wartości bezwzględnej zmieniły zamachy ter-

1 Ks. dr Krzysztof Łuszczek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Zajmuje się pedagogiką medialną i teorią mediów. Autor m.in. Nowoczesna telewizja, czyli bliskie 
spotkania z kulturą masową (Tychy: Maternus Media, 2004); Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w śro-
dowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i Polski (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013); Wolność i kontrola w Interne-
cie drugiej fali. Cyfrowe dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej 
(Tychy: Maternus Media, 2015). Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Pawła VI 2; e-mail: krzysztof.
luszczek@usz.edu.pl.

2 Jim Roy, „Polis and Oikos in Classical Athens”, Greece and Rome 46 (1999): 1–3.
3 Ayn Rand, The Fountainhead (Overland Park: International Collectors Library, 1968), 715.
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rorystyczne w Nowym Jorku, Madrycie i Londynie. Demokracje liberalne poświęciły 
szereg praw demokratycznych (m.in. prawo do prywatności) na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa. Jednak dziś w równej mierze co walka z terroryzmem, zagrażają prywat-
ności wolnych obywateli działania wielkich, ponadnarodowych korporacji związanych 
z tzw. Internetem drugiej fali4. 

Prywatność niewątpliwie staje się wartością coraz bardziej docenianą przez ludzi. 
Obywatele, nawet przy poparciu dużych organizacji non-profit, nie są jednak w stanie jej 
efektywnie chronić. Stąd potrzeba zaangażowania państwa, które może stworzyć odpo-
wiednie narzędzia do jej ochrony i przeciwstawić się wielkim korporacjom. Z drugiej 
strony, agencje rządowe wykazują na tym polu również dużą aktywność, zasłaniając się 
najczęściej potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa.

Powstaje więc pytanie: Jak zachować delikatną równowagę między prawami obywa-
teli do ochrony prywatności, zasadami wolnego rynku (co wiąże się ze zbieraniem infor-
macji o konsumentach) oraz działaniami agencji rządowych mających z jednej strony 
chronić prawa obywateli, a z drugiej zapewnić im bezpieczeństwo?

1. Wpływ rozwoju nowych mediów na podejście do ochrony prywatności

Prywatność rodzi szereg różnych problemów począwszy od definicyjnych. Niektórzy 
uważają, że prywatność można zredukować do innych wartości5. Zazwyczaj prywat-
ność określa się poprzez jej wymiary. Jednak granice między nimi nie są ostre. Często 
postuluje się o zaakceptowanie dwóch równoległych definicji prywatności: normatyw-
nej i deklaratywnej6. 

Pionierami nowożytnych ujęć prywatności są S. Warren i L. Brandeis. W swoim arty-
kule The Right to Privacy opublikowanym w 1890 r. na łamach Harvard Law Review 
wyodrębnili ogólne „prawo do bycia pozostawionym w spokoju” (the right to be let alone). 
Ubolewali, że najnowsze wynalazki i metody prowadzenia działalności gospodarczej, 
takie jak błyskawiczne fotografie i branża gazet codziennych, wtargnęły na uświęcony 
teren życia prywatnego i domowego. Zaproponowali jego wyodrębnienie spośród innych 
praw, aby lepiej chronić prawa jednostki7. 

4 Określenia the second wave of Internet użyli Lyn Gorman i David McLean dla nazwania drugiej fazy w rozwoju 
globalnego Internetu. Cechuje ją intensywny rozwój mediów społecznościowych oraz realizm w podejmowa-
niu inwestycji związanych z e-gospodarką po tzw. krachu dotcomów z przełomu tysiącleci. Lyn Gorman, David 
McLean, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, 2010), 272.

5 Deborah G. Johnson, „Computer Ethics”, w: Academy and the Internet, red. Helen Nissenbaum, Monroe E. Price 
(New York, Washington, D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers, 2004), 143–144.

6 Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, 2014), 19. 

7 Samuel Warren, Louis D. Brandeis, „The Right to Privacy”, Harvard Law Review 5 (1890), dostęp 16.04.2015, 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html. 
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Prywatność zaczęto określać w szerokim spektrum praw człowieka. A. Westin uważa, 
że jest to roszczenie jednostek, grup lub instytucji do tego, aby mogły decydować, w jaki 
sposób informacje o nich zostaną ujawnione na zewnątrz. Precyzując to określenie, ame-
rykański badacz podaje kilka wymiarów prywatności (m.in. odosobnienie, intymność, 
anonimowość, rezerwę)8. Określanie wymiarów prywatności stało się dość powszechne 
przy próbach jej zdefiniowania. 

I. Altman twierdzi, że kontrola jednostki nad ujawnianymi informacjami ma charak-
ter selektywny. Fakt prywatności jest uniwersalny, natomiast mechanizmy zarządzania 
nią są indywidualne. Altman zwraca uwagę m.in. na kontekst kulturowy i społeczny. 
Wśród mechanizmów społecznych wymienia procesy społeczne oraz relacje społeczne. 
To prowadzi do tego, że w pewnych sytuacjach ludzie ujawniają maksimum informacji 
o sobie, w innych ograniczają je do minimum. Jest to zależne od człowieka, który dąży 
do homeostazy w swojej aktualnej sytuacji życiowej9. 

Inaczej traktuje prywatność W. Parent. Jego definicja ma charakter nienormatywny. 
Nie odnosi się więc ani do norm moralnych, ani prawnych. Podkreśla nieuchwytność 
fenomenu prywatności10. Uważa, że prywatność to stan, w którym jednostka zachowuje 
jako poufne pewne niepublikowane informacje. Zwiększenie lub zmniejszenie prywat-
ności to bardziej zmiana stanu, a nie różny poziom kontroli11. 

H. Nissenbaum mówi o tzw. kontekstowym podejściu do prywatności. Z ujawnieniem 
własnej prywatności związanych jest kilka elementów. Są to aktorzy, którzy biorą udział 
w określonej grze, przestrzeń, w której jest osadzona, oraz informacje, które mają być 
ujawnione. Według Nissenbaum nie jest możliwa pełna kontrola informacji, a jedynie jej 
dostosowanie do kontekstu społecznego. Proponuje, aby kontrolę prywatności rozumieć 
jako możliwość zróżnicowanego dzielenia się informacją o sobie. Prywatność zostaje 
naruszona, kiedy nie przestrzega się normy stosowności oraz normy dystrybucji. Pierw-
sza określa jakie informacje mogą być w danej chwili przekazane, a druga komu i w jakim 
czasie. Nissenbaum uważa, że takie sytuacyjne podejście bardziej odzwierciedla problem 
ochrony prywatności12. Zwraca jednak uwagę, że wciąż istnieją problemy definicyjne. 
Ale największy wpływ na zmianę podejścia do prywatności mają dziś wielkie korporacje 
internetowe. Niektórzy wręcz bagatelizują prywatność uważając, że faktycznym proble-

8 Alan Westin, „Social and Political Dimensions of Privacy”, Journal of Social Issues 2 (2003): 431–433, dostęp 
24.02.2017, http://www.privacysummersymposium.com/reading/westin.pdf.

9 Irvin Altman, „Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?”, Journal of Social Issues 
3 (1977): 76–79, dostęp 26.02.2017, http://courses.cs.vt.edu/cs6204/Privacy-Security/Papers/Privacy/Privacy-
Regulation.pdf.

10 William Parent, „Privacy: A Brief Survey of the Conceptual Landscape”, Santa Clara High Technology Law 
Journal 1 (1995): 21.

11 Parent, „Privacy: A Brief Survey of the Conceptual Landscape”, 25–26.
12 Helen Nissenbaum, „A Contextual Approach to Privacy Online”, Daedalus, the Journal of the American Academy 

of Arts & Science 4 (2011): 43, dostęp 4.03.2017, https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/
daedalus/11_fall_nissenbaum.pdf.
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mem jest to, w jaki sposób wykorzystujemy dane13. Stąd potrzeba uporządkowania tej 
sfery społecznego życia, tym bardziej, że znajduje się ona dziś pod silną presją nowych 
technologii i komputerów14.

Pewną metodę na porządkowanie tej rzeczywistości zaproponowała już w 1991 r. 
S. Petronio. Communication privacy management – CPM (zwana pierwotnie commu-
nication boundary management) służy określeniu w jaki sposób i w jakich okoliczno-
ściach człowiek ujawnia prywatne informacje o sobie. Petronio mówi o trzech regułach 
sterujących ujawnianiem informacji. Reguła przepuszczalności (permeability) opisuje 
szerokość, głębokość oraz liczbę przesyłanych informacji. Reguła połączeń (linkages) 
określa, jakie osoby mogą poznać informacje prywatne. Posiadanie informacji prywat-
nych implikuje odpowiedzialność za zarządzanie nimi. W końcu reguła współposiadania 
(shared ownership) określa, do czego mają prawo osoby będące w grupie posiadającej 
informację15.

Nie wszyscy jednak uważają za potrzebne zajmowanie się w szczegółach prywatno-
ścią. J. Thomson uważa, że nie chodzi o to, że prywatność nie jest ważna, ale nie ma 
potrzeby wyszczególniania prawa do ochrony prywatności. Jest ono gwarantowane już 
przez inne przepisy i nie potrzeba mnożyć bytów16. Takie stanowiska są jednak odosob-
nione, zwłaszcza w kontekście tego, jak sferę prywatności przewartościował rozwój 
nowych mediów. J. van Dijk definiował je jako zintegrowane, interaktywne i oparte na 
kodzie binarnym media, które rozwinęły się na przełomie XX i XXI wieku17. Zmie-
niły one całkowicie podejście do prywatności, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę mediów 
społecznościowych. 

Założyciel Facebooka M. Zuckerberg uznał w 2010 r., że prywatność przestała już dziś 
być normą społeczną. Co więcej uznał, że ludziom dzisiaj tak naprawdę nie zależy na 
prywatności. „Dla ludzi wygodne stało się nie tylko dzielenie się większą liczbą różnego 
rodzaju informacji, ale także robienie tego bardziej otwarcie i z większą liczbą innych 
osób” – powiedział w trakcie gali nagród Crunchie Awards przyznawanych przez serwis 
TechCrunch18.

Jednak użytkownicy mediów społecznościowych w coraz większej liczbie są prze-
ciwni tezie wygłoszonej przez Zuckerberga. Ma na to wpływ przede wszystkim edukacja, 

13 Solon Barocas, Helen Nissenbaum, „Big Data’s End Run around Anonymity and Consent”, w: Privacy, Big Data 
and the Public Good. Frameworks for Engagement, red. Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender, Helen 
Nissenbaum (New York: Cambridge University Press, 2014), 46.

14 Barocas, Nissenbaum, „Big Data’s End Run around Anonymity and Consent”, 63.
15 Sandra Petronio, „Communication Boundary Management: A Theoretical Model of Managing Disclosure of 

Private Information Between Marital Couples”, Communiaction Theory 4 (1991): 311–335. 
16 Judith J. Thomson, „The Right to Privacy”, Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 312.
17 Jan van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010): 20. 
18 „Zuckerberg: prywatność już nie jest normą społeczną”, dostęp 12.01.2010, http://www.wirtualnemedia.pl/

artykul/zuckerberg-prywatnosc-juz-nie-jest-norma-spoleczna.
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sposób formułowania polityki prywatności przez serwisy, a także osobiste doświadcze-
nia internautów19. 

W badaniach przeprowadzonych w 2013 r. 59% konsumentów za największe zagroże-
nie dla prywatności w Internecie uznało Facebooka. Na dalszych miejscach uplasowały 
się Twitter (40%) i Google (32%). Efektem tego było przenoszenie profili na serwisy 
zapewniające lepszą ochronę prywatności (np. Snapchat)20. Tym bardziej budzą sprzeciw 
takie postulaty Zuckerberga jak bezwarunkowe udostępnienie Facebooka dzieciom poni-
żej trzynastego roku życia21. 

Ale nie tylko działania Facebooka budzą kontrowersje użytkowników. Gigant na 
rynku nowych technologii – Google – przysparza równie wielu problemów. W 2009 r. 
prawie 250 tys. Niemców zaprotestowało przeciwko usłudze Street View. Zażądało usu-
nięcia lub zamazania obrazów własnych domów w usłudze. Korporacja przyznała, że nie 
będzie mogła spełnić wszystkich żądań użytkowników22. Jeszcze większy niepokój inter-
nautów wywołała informacja, że Google regularnie czyta pocztę na serwisie pocztowym 
Gmail. Co prawda szybko pospieszono z wyjaśnieniem, że robią to automaty, a jedynym 
celem jest profilowanie reklam, a nie pozyskanie informacji osobistych, jednak niesmak 
pozostał. Microsoft nie omieszkał wytknąć tego Google przy okazji promocji własnego 
serwisu pocztowego Outlooka23. Ale również firmie założonej przez B. Gatesa wytknięto 
działania szkodzące prywatności internautów. Chodziło o przejęty w 2011 r. przez Micro-
soft komunikator Skype. Korporacji zarzucono, że umożliwia podsłuchiwanie rozmów 
na komunikatorze. Microsoft nie odniósł się bezpośrednio do tych zarzutów24.

Media społecznościowe żywią się informacjami, jakie zostawiają w nich użytkownicy. 
Zdecydowana większość z nich ma charakter osobisty. Nie wszyscy użytkownicy posia-
dają jednak wiedzę na temat sposobu ich gromadzenia i przetwarzania. Nie wszystkie 
dane wirtualne będą stanowić dane osobowe w rozumieniu prawa. Trzeba je ocenić przez 
pryzmat czasu, działań i kosztów prowadzących do zidentyfikowania osoby na podsta-
wie posiadanych danych. W stosunku do adresów IP i plików cookies istnieje wiele 
możliwości fałszowania danych. Może się zdarzyć, że adres IP, e-mail lub pliki cookies 

19 Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie, 28. 
20 Badania McCann Truth Central „Prawda o prywatności” zostały przeprowadzone w listopadzie 2013 r. na pró-

bie 1100 osób powyżej 18 roku życia. „Facebook największym zagrożeniem dla prywatności w Internecie”, do-
stęp 14.01.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-najwiekszym-zagrozeniem-dla-prywatnosci-w-
internecie.

21 „Zuckerberg: Facebook powinien być dostępny dla dzieci poniżej 13. roku życia”, dostęp 25.05.2011, http://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/zuckerberg-facebook-powinien-byc-dostepny-dla-dzieci-ponizej-13-roku-zycia.

22 „Google: prawie ćwierć miliona Niemców nie chce Street View”, dostęp 22.10.2010, http://www.wirtualnemedia.
pl/artykul/google-prawie-cwierc-miliona-niemcow-nie-chce-street-view.

23 Katarzyna Jasiołek, „Google czyta naszą pocztę – przypomina Microsoft”, Komputer Świat 8.02.2013, dostęp 
19.04.2015, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2013/06/google-czyta-nasza-poczte-przypomina-mi-
cro soft- wideo.aspx.

24 „Czy można podsłuchiwać rozmowy ze Skype? «Bez komentarza!»”, dostęp 24.07.2012, http://tech.wp.pl/kat,-
1009785,title,Czy-mozna-podsluchiwac-rozmowy-na-Skype-Bez komentarza,wid,14785021,wiadomosc.html ?-
ticaid = 114e48.
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nie identyfikują użytkownika. Wtedy są to tylko dane techniczne, a nie osobowe. Dane 
osobowe w sieci będą takimi, o ile na ich podstawie będzie można zidentyfikować użyt-
kownika25. Takimi danymi mogą być także np. pewne dane biometryczne gromadzone 
przez niektóre serwisy. Biometria jest to metoda „automatycznej identyfikacji osobistej 
opartej na pewnych cechach fizycznych lub behawioralnych człowieka”26.

Prywatność wirtualną możemy określić jako osadzenie „wymiarów prywatności zna-
nych z epoki przedinternetowej w nowym, wirtualnym kontekście”27. Natomiast cyfrowe 
dane osobowe to „dane osobowe w środowisku cyfrowym, dostępne bądź przetwarzane 
nie tylko online, ale również offline, oraz dane przetwarzane na wszelkich urządzeniach 
cyfrowych, we wszelkiego rodzaju systemach informatycznych”28.

Technologia komputerowa umożliwia na niespotykaną dotąd skalę gromadzenie infor-
macji o ludziach. Może dziać się to szybko i z wykorzystaniem wielu źródeł np. od użyt-
kowników kart kredytowych, platform cyfrowych czy telefonii komórkowej. Umożliwia 
manipulowanie danymi na szeroką skalę. To może budzić niepokój, bo społeczeństwo 
informacyjne (information society) zamienia się w społeczeństwo nadzorowane (surve-
illance society). Podkreśla się często, że Internet może być łatwo wykorzystany do stwo-
rzenia cyfrowego panoptikonu i osiągnięcia jego efektu. Jedną z istotnych cech takiego 
systemu jest to, że ludzie nie wiedzą, przez kogo są obserwowani29. 

Od początku XXI wieku, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie, 
podejmowano próby ochrony prywatności w przestrzeni cyfrowej. Rozwiązania amery-
kańskie można określić jako fragmentaryczne i podejmowane ad hoc. Natomiast w Euro-
pie miały one charakter bardziej kompleksowy. Amerykanie często przyjmowali odrębne 
rozwiązania dla różnych rodzajów mediów. Pojawił się również problem międzynaro-
dowego transferu informacji. Dane chronione w jednym kraju, przesłane do drugiego, 
często już nie mogą liczyć na taką ochronę30. 

2. Działania na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej

Działania podejmowane przez Unię Europejską występują na dwóch poziomach – ogólno-
unijnym oraz na poziomie państw członkowskich Unii. Mimo, że oba te systemy powinny 
być zharmonizowane często dochodzi między nimi do tarć, a nawet działań sprzecz-
nych ze sobą (np. kiedy jakieś państwo uzna dyrektywę unijną za sprzeczną z własną 
konstytucją i odmawia jej wprowadzenia). Prowadzi to do sporów między instytucjami 
unijnymi a poszczególnymi państwami. Poza tym działania na obu poziomach można 

25 Monika Brzozowska, Ochrona danych osobowych w sieci (Wrocław: Wydawnictwo Presscom, 2012): 39. 
26 Brzozowska, Ochrona danych osobowych w sieci, 56.
27 Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie, 30.
28 Brzozowska, Ochrona danych osobowych w sieci, 19.
29 Johnson, „Computer Ethics”, 155–156. 
30 Johnson, „Computer Ethics”, 156–157.
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rozpatrywać zarówno na płaszczyźnie formalnej (np. stanowione prawo), jak i nieformal-
nej (np. działania różnych fundacji czy tworzenie kodeksów dobrych praktyk). Działania 
podejmowane przez poszczególne państwa unijne mają szereg cech charakterystycznych 
bądź oryginalnych rozwiązań, które nie obejmują całej Unii. 

Wśród krajów unijnych Niemcy cechuje szczególna konsekwencja przyjmowanych 
rozwiązań. W 2010 r. hamburski pełnomocnik ds. ochrony danych J. Caspar wdro-
żył procedurę ukarania Facebooka grzywną za gromadzenie prywatnych informacji 
o ludziach bez zgody i wiedzy zainteresowanych. Chodziło także o pozyskiwanie infor-
macji o ludziach, którzy nie posiadają profilów na portalu. J. Caspar uznał gromadzenie 
danych o osobach trzecich jako sprzeczne z przepisami o ochronie danych31.

Niemcy posiadają jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony 
danych w Europie. Wynika to w dużej mierze z doświadczeń historycznych. Czasy nazi-
zmu, a przede wszystkim komunizmu i długoletnia działalność Stasi (Ministerium für 
Staatssicherheit) doprowadziła do przyjęcia tak ostrych przepisów. Ich fundamentem jest 
zapis mówiący o tym, że dane nie mogą być gromadzone bez wyraźnej zgody użytkow-
nika. J. Caspar poruszył także problem zbierania przez Facebook danych biometrycznych. 
Uznał, że użytkownicy nie mają dokładnych informacji na ten temat, a niektóre mogą 
wprowadzić ich w błąd. A co najważniejsze, nie wiedzą, jak usunąć dane biometryczne. 
Facebook odrzucił zarzuty niemieckiego inspektora danych osobowych, ale zaznaczył, 
że weźmie je pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w polityce prywatności32. 

Spór dotyczący zbierania danych przez Facebook przeciągnął się. Tak naprawdę nie-
miecki urząd nie mógł wyrządzić serwisowi wielkiej szkody (poza nałożeniem niewiel-
kiej kary finansowej), ale liczyły się też straty wizerunkowe. W toku sporu Facebook 
zgodził się na usunięcie niektórych danych biometrycznych Europejczyków. Przy okazji 
jednak okazało się, że samo rozpoznawanie twarzy nie przeszkadzało niemieckim urzęd-
nikom prowadzącym postępowanie przeciw serwisowi. Chodziło przede wszystkim o to, 
że serwis może zbierać dane o ludziach, którzy nie wyrazili na to zgody. J. Caspar pod-
sumowując w 2013 r. niemiecki spór z Facebookiem, zaznaczył, że kluczową kwestią jest 
świadoma zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Inspektor podkre-
ślił ten aspekt sporu, ponieważ śledząc go można było odnieść wrażenie, że niemieccy 
urzędnicy walczą z nowymi technologami czy ze zbieraniem danych jako takich33. 

Spór z Facebookiem w Niemczech miał jeszcze jedną odsłonę. Zaangażowała się 
w niego federalna minister ds. ochrony konsumentów I. Aigner. Odwiedziła Stany Zjed-
noczone, aby sondować możliwość nacisku na korporacje internetowe za pośrednictwem 

31 Johannes Caspar, „Sammlung der Daten von Nicht-Nutzern durch Facebook unzulässig”, dostęp 28.02.2017, 
https://www.datenschutz-hamburg.de/uploads/media/pressemeldung-2010-04-08__Facebook_Maengel_.pdf.

32 Cyrus Farivar, „Facebook violates German law, Hamburg data protection official says”, dostęp 20.04.2015, http://
www.dw.de/facebook-violates-german-law-hamburg-data-protection-official-says/a-15290120.

33 Florian Schmidt, „Datenschützer Caspar kritisiert Gesichtserkennung bei Facebook”, Computer Bild 9.02.2013, 
dostęp 28.02.2017, http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Gesichtserkennung-Facebook-Daten-
schutz-  Johannes-Caspar-Gesichtserkennung-6259152.html.
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amerykańskich agencji rządowych, przede wszystkim Federalnej Komisji Handlu (Fede-
ral Trade Commission). Europejskie agencje rządowe mają ograniczone możliwości naci-
sku na firmy internetowe, gdyż większość największych korporacji ma swoje siedziby 
w Stanach Zjednoczonych i są przedsiębiorstwami amerykańskimi. I. Aigner stwierdziła, 
że standardy ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych są niższe niż w Unii Euro-
pejskiej, dlatego nie można dopuszczać do transferu danych do krajów stosujących niższe 
standardy. Sprzeciw niemieckiej minister wobec Facebooka szedł nawet tak daleko, że 
była przeciwna umieszczaniu zakładek profili społecznościowych na stronach interneto-
wych niemieckich urzędów rządowych34. 

Jedną z najbardziej znanych akcji społecznych w obronie danych osobowych w mediach 
społecznościowych zainicjował austriacki student prawa M. Schrems. Spopularyzował 
on sam problem i doprowadził do tego, że przedstawiciele Facebooka spotkali się z nim, 
obiecując poprawę polityki prywatności. Cała sprawa rozpoczęła się od wniosku złożo-
nego przez M. Schremsa do Facebooka, aby ujawnił wszystkie informacje, które ser-
wis zebrał na jego temat od momentu założenia profilu. Austriak wykorzystując drogę 
prawną, doprowadził do przesłania mu tych informacji. Otrzymał dysk komputerowy 
zawierający 1222 strony informacji. Co było szczególnie zaskakujące, większość z nich 
Austriak usunął wcześniej ze swego profilu. To sprowokowało M. Schremsa do zainicjo-
wania akcji na rzecz ochrony danych osobowych35. 

Facebook wyszedł naprzeciw niektórym jego żądaniom. M. Schrems uznał te ustęp-
stwa za pozorne i rozpoczął akcję Europe v Facebook. Za pośrednictwem strony inter-
netowej zaczął gromadzić środki i zwolenników mających umożliwić ewentualny proces 
z Facebookiem. Akcję M. Schremsa za pośrednictwem strony internetowej wsparło 
kilkadziesiąt tysięcy osób36. Facebook powołał się na dwa raporty irlandzkich organów 
zajmujących się ochroną danych osobowych (siedziba Facebooka znajduje się w Dubli-
nie), które potwierdzały, że serwis działa zgodnie z irlandzkim i europejskim prawem37. 
W 2014 r. organizatorzy kampanii złożyli pozew zbiorowy przeciw Facebookowi w sądzie 
w Wiedniu38. Osiągnęli przez to podstawowy cel, jakim było zwrócenie uwagi i podnie-
sienie świadomości społecznej w kwestii ochrony danych osobowych. 

Do podjęcia zindywidualizowanych działań europejskich państw wobec mediów spo-
łecznościowych doprowadził także rozwój zagrożenia ze strony światowego terroryzmu. 
Po zamachach na redakcję „Charlie Hebdo” francuski prezydent F. Hollande zabrał głos 

34 Karsten Polke-Majewski, „Ilse Aigner «Bei Facebook sehe ich viele Fragezeichen»”, Zeit 20.09.2011, dostęp 
1.03.2017, http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-09/aigner-facebook-datenschutz. 

35 Kevin J. O’Brien, „Austrian Law Student Faces Down Facebook”, The New York Times 5.02.2012, dostęp 
20.07.2016, http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht-rawdata06.html?

36 Barbara Gubernat, „Europa przeciwko Facebookowi – przygotowania do decydującego starcia”, dostęp 1.03.2017, 
http://panoptykon.org/wiadomosc/europa-przeciwko-facebookowi-przygotowania-do-decydujacego-starcia.

37 „Grupa studentów walczy z Facebookiem”, dostęp 5.12.2012, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-stu-
den tow-walczy-z-facebookiem.

38 „Sammelklage gegen Facebook eingebracht”, dostęp 21.04.2015, http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_ 20-
1 4 0801_  OTS0060/sammelklage-gegen-facebook-eingebracht.
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w sprawie mediów społecznościowych. Stwierdził, że oczekuje od platform społecz-
nościowych i operatorów internetowych stałego monitorowania serwisów. Profile osób 
nawołujących w Internecie do działań ekstremistycznych i terrorystycznych powinny 
być zamykane. Francuski minister spraw wewnętrznych B. Cazeneuve miał podjąć na 
ten temat rozmowy w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami Twittera, Facebooka, 
Google’a i Microsoftu39. 

Z kolei w Wielkiej Brytanii obserwujemy szereg działań o charakterze edukacyjnym. 
Brytyjskie szkoły dysponują szeroką gamą pomocy służących z jednej strony rozwi-
janiu umiejętności zarządzania prywatnością na terenie szkoły, jak również realizacji 
programów edukacyjnych dotyczących m.in. ochrony prywatności w Internecie. Starają 
się one tłumaczyć i wprowadzać w codzienność zasady zapisane w Data Protection Act 
z 1998 r.40 

Działania podejmowane w niektórych krajach Unii Europejskiej na polu ochrony pry-
watności w sieci są bardziej radykalne niż np. w Stanach Zjednoczonych i bardzo często 
cechują się pewnym indywidualnym stylem i kierunkami podejmowanych decyzji. Stąd 
w wielu wypadkach apele o to, aby dane osobowe Europejczyków nie były transferowane 
do USA, gdzie jest niższy poziom ochrony. Dla samej Europy wciąż problemem jest 
harmonizacja prawa służącego ochronie prywatności. Dla pojedynczych obywateli nie-
zmiernie istotna jest wiedza oraz edukacja w zakresie omawianych problemów. Szkoła 
poprzez odpowiednie programy powinna przygotowywać dzieci i młodzież do właści-
wego zarządzania swoją prywatnością. Chodzi przede wszystkim o to, aby nie dopusz-
czać do wyłudzania informacji osobistych przez wielkie korporacje internetowe. Dzieci 
i młodzież najszybciej stają się ofiarami sieciowych wyłudzeń danych osobowych. 

3. Działania na poziomie ogólnounijnym

Unia Europejska podejmuje szereg działań za pośrednictwem różnych instytucji na rzecz 
ochrony danych osobowych. W 1950 r. przyjęto Europejską Konwencję Praw Człowieka. 
W celu przestrzegania jej zapisów powołano w 1959 r. Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka w Strasburgu. Wielokrotnie w swoim orzecznictwie odnosił się on do ochrony 
danych osobowych. Przy okazji dał wykładnię art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, dotyczącego ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Mówi m.in., że „każdy ma 
prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania 
i swojej korespondencji”41. Trybunał w Strasburgu wyjaśnił, że nie chodzi jedynie o sta-

39 „Francja wzywa Twittera, Facebooka i Google do blokowania kont terrorystów”, dostęp 29.01.2015, http://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/francja-wzywa-twittera-facebooka-i-google-do-blokowania-kont-terrorystow.

40 Podstawowy akt prawny w Wielkiej Brytanii określający zasady przetwarzania informacji umożliwiających iden-
tyfikację ludzi. 

41 Rada Europy, „Europejska Konwencja Praw Człowieka”, dostęp 3.03.2017, http://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_POL.pdf, art. 8 p. 1.
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nie na straży zapisów konwencji. Chodzi również o aktywne zaangażowanie na rzecz 
skutecznego poszanowania życia prywatnego i rodzinnego42. 

Zmiany wywołane rozwojem nowych technologii w środowisku informacyjnym czło-
wieka spowodowały przyjęcie kolejnych dokumentów unijnych, regulujących ochronę 
danych osobowych. W 1981 r. została podpisana w Strasburgu konwencja 108 o ochro-
nie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Nie odnosi 
się ona bezpośrednio do środowiska cyfrowego, raczej chodzi o gromadzenie danych 
przez różnego rodzaju agencje rządowe oraz ich transgraniczną wymianę. W 2011 r. pod-
jęto jednak działania modernizacyjne mające na celu przede wszystkim uwzględnienie 
w konwencji cyfrowego środowiska informacyjnego. Konwencja jest otwarta także na 
państwa spoza Unii Europejskiej. Pierwszym krajem spoza Unii, który przystąpił do 
konwencji w sierpniu 2013 r. był Urugwaj43. 

Głównym aktem prawnym UE dotyczącym ochrony danych jest dyrektywa 95/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych (dyrektywa o ochronie danych). Miała ona przede wszystkim harmonizować 
działania podejmowane już wcześniej przez poszczególne państwa unijne. Dyrektywa 
zajmuje się m.in. transmisją danych osobowych drogą cyfrową, określając jej twórców 
i administratorów, ich obowiązki i odpowiedzialność. W artykułach 14 i 15 zajmuje się 
zgodą zainteresowanej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych i przyznaje jej 
prawo do sprzeciwu44. Uzupełnieniem dyrektywy jest rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe 
i o swobodnym przepływie takich danych. Reguluje ono przede wszystkim sposoby prze-
twarzania danych osobowych w instytucjach unijnych45. 

Dwa lata później weszła w życie dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywat-
ności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elek-
tronicznej)46. Przepisy dyrektywy miały uzupełniać to, co już wcześniej było zapisane 
w dyrektywie o ochronie danych. Gwarantuje bezpieczeństwo i poufność w komunikacji 
drogą elektroniczną. Art. 5 stwierdza, że „korzystanie z sieci łączności elektronicznej 

42 Np. w orzeczeniu ETPC, K.U. przeciwko Finlandii, nr 2872/02 z 2 grudnia 2008 r., dostęp 9.03.2017, http://www.
prawaczlowieka.pl/precedens/aktualnosci/wyrok-w-sprawie-k-u-przeciwko-finlandii-ochrona-dobrego-imienia-
przed-znieslawieniem-za-pomoca-in.html.

43 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rada Europy – Europejski Trybunał Praw Człowieka, Podręcz-
nik europejskiego prawa o ochronie danych (Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014), 17.

44 Dyrektywa o ochronie danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, art. 14 i 15.
45 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001.

46 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elek-
tronicznej), Dz.U. L 201 z 31.7.2002. 
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w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej 
na terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że 
abonent lub użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo 
do odmówienia zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych”. Dyrektywa 
zajmuje się również danymi mogącymi posłużyć lokalizacji. Ich przetwarzanie może 
odbywać się albo anonimowo albo po wyraźnej zgodzie abonenta. Zapisy dyrektywy 
o prywatności i łączności elektronicznej odnoszą się w dużej części do łączności telefo-
nicznej. Przepisy powstawały, gdy telefonia komórkowa przeżywała dynamiczny rozwój, 
a stacjonarna ulegała szybkiej cyfryzacji. 

Szczególnie wiele dyskusji dotyczących ochrony danych osobowych wywołało przy-
jęcie dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. 
w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze 
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem 
publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE47. Została ona 
przyjęta na fali oburzenia po zamachach w Madrycie i Londynie. Niepokój budził przede 
wszystkim zakres danych, jakie miały gromadzić państwa członkowskie UE i o sposo-
bie korzystania z elektronicznych środków łączności przez obywateli. Art. 5 dyrektywy 
wymienia cały katalog takich danych. Na przykład w przypadku elektronicznej poczty 
internetowej i telefonii internetowej dyrektywa nakazywała rejestrować: 
 − datę i godzinę zalogowania i wylogowania sesji internetowej na podstawie danej strefy 

czasowej, włącznie z adresem protokołu komunikacyjnego dynamicznego lub statycz-
nego (IP) przydzielonym przez dostawcę usług internetowych dla danej komunikacji 
oraz identyfikatorem użytkownika abonenta lub zarejestrowanego użytkownika,

 − datę i godzinę zalogowania i wylogowania z elektronicznej poczty internetowej i tele-
fonii internetowej na podstawie danej strefy czasowej.
Zgodnie z przepisami dyrektywy przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny 

zatrzymywać i gromadzić dane umożliwiające identyfikację abonenta lub użytkownika. 
Takie działania miały być wymierzone przede wszystkim w przestępczość zorganizo-
waną oraz terroryzm48.

Katalogi rejestrowanych danych miały umożliwić zebranie jak największej ilości infor-
macji na temat okoliczności przesyłanych komunikatów. Twórcy dyrektywy zastrzegali 
co prawda, że nie chodzi o rejestrację samego komunikatu, jednak ilość rejestrowanych 
informacji przynosiła szeroką wiedzę na temat nadawców i odbiorców komunikatu (np. 
na temat ich przemieszczania się czy częstotliwości kontaktów). 

47 Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania 
generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elek-
tronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (dyrektywa 
o zatrzymywaniu danych), Dz.U. L 105 z 13.05.2006.

48 „Dyrektywa 2006/24/WE dotycząca tzw. retencji danych telekomunikacyjnych nieważna – orzekł Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, dostęp 24.04.2015, https://mac.gov.pl/aktualnosci/dyrektywa-200624we-
dotyczaca-tzw-retencji-danych-telekomunikacyjnych-niewazna-orzekl.
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Art. 6 określał czas przechowywania danych. Miał on trwać od 6 miesięcy do 2 lat, 
w zależności od potrzeby. Po tym okresie powinny być zniszczone. 

Gromadzenie zbyt wielu danych oraz brak ściśle określonej kontroli nad zgroma-
dzonymi danymi wywołało protesty wielu organizacji społecznych, ale także rządów. 
Spowodowało to różne reakcje na dyrektywę. Ponieważ niemiecki Federalny Trybunał 
Konstytucyjny uznał ją za sprzeczną z konstytucją, Niemcy odmówiły jej wdrożenia49. 
Wnioskodawcy z Irlandii i Austrii zaskarżyli dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Trybunał wydał wyrok 8 kwietnia 2014 r. Sędziowie zwrócili uwagę 
na trzy grupy informacji, jakich pozyskanie umożliwia dyrektywa: 
 − wiedza, z jaką osobą i za pomocą jakiego środka komunikował się abonent lub zareje-

strowany użytkownik,
 − określenie czasu łączności oraz miejsca, z którego łączność ta została nawiązana,
 − ustalenie częstości komunikowania się abonenta lub zarejestrowanego użytkownika 

z określonymi osobami w danym okresie50.
Sędziowie uznali, że dane te rozpatrywane łącznie, mogą dostarczyć wielu informacji 

dotyczących życia prywatnego obywateli. Poza tym zatrzymywanie danych i przekazy-
wanie ich agencjom rządowym stanowi ingerencję w prawa podstawowe do poszanowa-
nia życia społecznego i ochrony danych osobowych. Z drugiej jednak strony trybunał 
uznał, że zatrzymywanie danych nie narusza istoty praw podstawowych i rzeczywiście 
może się poważnie przyczynić do zwalczania przestępczości zorganizowanej i terrory-
zmu. Jednak przyjmując dyrektywę 2006/24/WE, Parlament Europejski wyraźnie naru-
szył zasadę proporcjonalności. Sędziowie trybunału zarzucili również dyrektywie, że nie 
wyznacza wyraźnych ram retencji danych i jest niedopracowana. Traktuje ona wszystkie 
elektroniczne środki łączności generalnie i nie różnicuje ich. Nie określa wyraźnie, kto 
i w jakim wymiarze będzie miał dostęp do zgromadzonych danych. Problem dotyczy 
także czasu przetrzymywania danych. Kto ma decydować, że jedne dane będą prze-
trzymywane dłużej, inne krócej? W końcu brak mechanizmów mających zabezpieczyć 
zbiory danych przed niewłaściwym wykorzystaniem i przetrzymywanie ich ponad czas 
wymieniony w dyrektywie51. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
unieważniające dyrektywę 2006/24/WE powołuje się na Kartę Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Art. 7 stoi na straży życia prywatnego i rodzinnego, natomiast art. 8 chroni 
dane osobowe52. Wszystkie wątpliwości związane z przepisami dyrektywy doprowadziły 

49 Za niezgodną z konstytucją krajową uznały dyrektywę 2006/24/WE m.in. Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Czechy 
i Węgry. Piotr Biernatowski, „Orzeczenie: Niekonstytucyjność retencji danych – wyrok czeskiego Trybunału Kon-
stytucyjnego”, dostęp 24.04.2015, http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=f66b7dcd21696a-
4242e1ff93608c405741802c92-b0.

50 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital 
Rights Ireland i Seitlinger i in.”, dostęp 24.05.2015, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
04/cp140054pl.pdf.

51 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital  
Rights Ireland i Seitlinger i in.”. 

52 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. C 83/394 z 30.03.2010.
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do tego, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku 
z 8 kwietnia 2014 r. uznali dyrektywę o retencji danych za nieważną. 

W tym samym roku trybunał wydał wyrok w sprawie korporacji Google. Już od dłuż-
szego czasu zarzucano jej brak przejrzystości w polityce prywatności. Firma musiała 
tłumaczyć się na przykład z tego, że przez jakiś czas nie zamieszczała na stronie głównej 
linku do polityki prywatności53. 

Komisja Europejska wystąpiła z zarzutami wobec Google w kilku obszarach, z któ-
rych najważniejsze dotyczyły praktyk monopolistycznych, stosowanych w przeglądarce 
internetowej. Szczególnej intensywności nabrał jednak spór wokół prawa do „bycia 
zapomnianym”. Sprawa rozpoczęła się od skargi obywatela Hiszpanii – M.C. Gonzaleza. 
Poprosił on Google o usunięcie z wyników wyszukiwania linków do informacji sprzed 
kilkunastu lat, dotyczących jego zalegania ze spłatami za mieszkanie. Korporacja inter-
netowa odmówiła. Wówczas sprawę przekazano do sądu i zaczęła przechodzić przez 
sądy kolejnych instancji, aż trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
W wyroku C-131/12 z 13 maja 2014 r. trybunał nakazał „przyjęcie środków koniecznych 
do usunięcia danych (…) oraz uniemożliwienie dostępu do tych danych w przyszło-
ści”54. W związku z tym zobowiązał Google do „usunięcia z wyświetlanej listy wyników 
wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publi-
kowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej osoby 
informacje, również w przypadku, gdy to imię czy nazwisko czy też te informacje nie 
zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z tych stron internetowych, i w odpo-
wiednim przypadku, nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem”55.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmusił Google w Europie do 
przyjęcia nowych procedur chroniących prywatność użytkowników Internetu. Po raz 
pierwszy internauta otrzymał narzędzie, którym może przeciwstawić się wielkiej inter-
netowej korporacji, chroniąc swoją prywatność. Po wyroku trybunału Google przygoto-
wało specjalny formularz służący składaniu wniosków o usunięcie linków z wyników 
wyszukiwania56. Mogą z niego korzystać obywatele 28 krajów Unii Europejskiej, a także 
mieszkańcy Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii. W ciągu jednego miesiąca 
funkcjonowania nowych rozwiązań (od 29 maja do 30 czerwca 2014 r.) wpłynęło 70 tys. 
wniosków ze wszystkich państw Unii dotyczących 267 550 linków. Z Polski wpłynęło 

53 Anne Broache, „Google attacked over privacy policy visibility”, dostęp 27.04.2015, http://www.cnet.com/news/
google-attacked-over-privacy-policy-visibility.

54 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.”, dostęp 
28.04.2015, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd796004328b0548beb8 b-
e d f2537dbb54d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPchr0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=pl&mode=l st
&dir=&occ=first&part=1&cid=255813.

55 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.”.
56 Dostępny w polskiej wersji językowej na stronie: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa? pro duct= web-

search&hl=pl.
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1661 wniosków57. Każdy wniosek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a wniosko-
dawca powinien poświadczyć swoją wiarygodność zeskanowanym dowodem osobistym58. 

Egzekwowanie „prawa do bycia zapomnianym” w Internecie to nie jedyny problem 
Google w Unii Europejskiej. Przeciwko praktykom monopolistycznym potentata inter-
netowego wielokrotnie występował unijny komisarz ds. konkurencji J. Almunia. Zobo-
wiązano firmę do przedstawienia zmian w funkcjonowaniu wyszukiwarki oraz innych 
produktów Google59. Zarzuca się korporacji, że promuje swoje portale na temat handlu, 
podróży i drobnej przedsiębiorczości. Google na swojej przeglądarce – jak wykazali pra-
cownicy Federalnej Komisji Handlu USA – zmienia kryteria rankingów i usuwa lub 
obniża rangę wyników związanych z konkurencją60. W 2014 r. Parlament Europejski 
przyjął rezolucję, która może skutkować podziałem Google na mniejsze spółki na rynku 
europejskim. Nie była ona wymierzona wprost w Google, ale mówiła o podmiotach dzia-
łających na rynku nowych technologii, zalecając, aby oddzielały swoje wyszukiwarki 
internetowe od innych oferowanych usług61. 

Ostry kurs wobec Google kontynuuje nowa unijna komisarz ds. konkurencji M. Vesta-
ger. Pani komisarz zainteresowała się także mobilnym systemem operacyjnym Android. 
W Stanach Zjednoczonych pojawiły się zarzuty, że problemy Google biorą się stąd, że 
jest amerykańską firmą. Vestager odpierała te zarzuty, twierdząc, że chodzi przede 
wszystkim o to, aby firmy z branży nowych technologii, funkcjonujące na terenie Unii 
Europejskiej, respektowały zasady unijnego prawa62. Firmie grozi grzywna wysokości 
nawet 6 mld euro63. 

Trzeba zaznaczyć, że działania dyscyplinujące podjęto nie tylko w stosunku do 
Google. Już w 2011 r. V. Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwo-
ści i obywatelstwa ostrzegła Facebook i podobne serwisy oraz poparła prawo do „bycia 
zapomnianym w Internecie”. W przemówieniu w Parlamencie Europejskim stwierdziła, 
że „mający siedzibę w USA serwis społecznościowy, który ma miliony aktywnych 
użytkowników w Europie, musi przestrzegać reguł obowiązujących w UE”64. Odnosząc 

57 „1661 wniosków z Polski do Google o usunięcie danych z wyników wyszukiwania”, Rzeczpospolita 4.07.2015, 
dostęp 25.07.2014, http://www.rp.pl/artykul/1123284-1661-wnioskow-z-Polski-do-Google-o-usuniecie-danych-
z-wynikow-wyszukiwania.html.

58 „Google udostępnia formularz «bycia zapomnianym»”, dostęp 2.06.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
google-udostepnia-formularz-do-bycia-zapomnianym.

59 „Google musi odnieść się do zarzutów Komisji Europejskiej”, dostęp 20.12.2012, http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/google-musi-odniesc-sie-do-zarzutow-komisji-europejskiej.

60 Kordian Kuczma, „Jak nas oszukuje Google?”, Gazeta Finansowa 27.03.2015, dostęp 29.04.2015, http://www.
gf24.pl/22785/jak-nas-oszukuje-google.

61 Michał Żuławiński, „Parlament Europejski chce podziału Google’a”, dostęp 27.11.2014, http://www.bankier.pl/
wiadomosc/Parlament-Europejski-chce-podzialu-Google-a-7225439.html.

62 Joe Nocera, „Europe’s Google Problem”, The New York Times 28.04.2015, dostęp 11.03.2017, http://www.nytimes.
com/2015/04/28/opinion/joe-nocera-europes-google-problem.html?ref=topics&_r=0.

63 Bartosz Węglarczyk, „Europa wydaje wojnę Google”, Rzeczpospolita 14.04.2015, dostęp 29.04.2015, http://www.
rp.pl/artykul/1193709.html.

64 „UE ostrzega Facebooka. Internauta ma prawo zostać zapomnianym”, dostęp 18.03.2011, http://www.wirtu-
alnemedia.pl/artykul/ue-ostrzega-facebooka-internauta-ma-prawo-zostac-zapomnianym.
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się wprost do ochrony danych osobowych w przestrzeni cyfrowej powiedziała: „Chcę 
wyraźnie podkreślić, że ludzie powinni mieć prawo, a nie tylko możliwość, do wycofania 
swojej zgody na przetwarzanie danych. (…) To kontrolujące je podmioty będą musiały 
udowodnić, że muszą je przechowywać, a nie indywidualni użytkownicy, że nie jest to 
konieczne”65.

Zakończenie

Ochrona prywatności w przestrzeni cyfrowej staje się jednym z kluczowych zagadnień 
w rozwoju nowych technologii. Tym bardziej, że coraz częściej stają się one łupem prze-
stępców czy narzędziem wojny lub terroryzmu. Pojedynczy użytkownik sieci, który 
często nie czyta regulaminów zakładanych profili czy kont e-mail jest narażony na nie-
bezpieczeństwa, z których często nie zdaje sobie sprawy. Dane osobowe stają się łakomym 
kąskiem zarówno dla wielkich korporacji internetowych (co przekłada się na całkiem 
wymierne, milionowe zyski z serwisów społecznościowych), jak i agencji rządowych. 

Działania Unii Europejskiej w zakresie regulowania obecności danych osobowych 
w przestrzeni cyfrowej różnią się od tych podejmowanych za oceanem, co wynika 
w przeważającej części z innego podejścia do kształtowania przestrzeni ekonomicznej 
wolnego rynku handlu i usług. Stany Zjednoczone wystrzegają się daleko idących inter-
wencji i ograniczeń, zwłaszcza w dziedzinie handlu i ładu korporacyjnego. Unia Euro-
pejska, zwłaszcza pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, przyjęła klarowny kurs 
ograniczający ingerencję gigantów internetowych w sferę prywatności obywateli. Cho-
dzi przede wszystkim o świadome podejmowanie decyzji. Jeżeli obywatel Unii chce się 
pozbyć części swojej prywatności, niech to czyni świadomie. Znalazło to swój wyraz 
zarówno w orzecznictwie prawnym, jak i w działaniach obywatelskich. Całkowicie 
kluczowe stały się tutaj dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z kwietnia i maja 2014 r. 

Wydaje się, że została powstrzymana, zwłaszcza w Europie, daleko posunięta swo-
boda korporacji w zbieraniu informacji o konsumentach. Działania odpowiednich agen-
cji rządowych są zdecydowane i przynoszą efekty66. Więcej dzisiaj zależy od samych 
użytkowników, którzy wciąż nie są świadomi swoich praw lub bardzo często podejmują 
działania ryzykowne w sieci. Niewątpliwe niezbędny jest nacisk społeczny na duże kor-
poracje w kierunku przestrzeganiu polityki prywatności67. Agencje rządowe, mające 

65 „UE ostrzega Facebooka. Internauta ma prawo zostać zapomnianym”. 
66 Na początku 2019 r. francuski urząd ochrony danych osobowych (Commission nationale de l’informatique et des 

libertés – CNIL) nałożył na Google karę w wysokości 50 mln euro za nieprzestrzeganie europejskich przepisów 
o ochronie danych osobowych. „Francja nakłada na Google 50 mln euro kary za łamanie przepisów RODO”, dostęp 
22.01.2019, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/francja-naklada-na-google-50-mln-euro-kary-za-lamanie-prze-
pi sow-rodo-dlaczego.

67 Np. ujawniono fakty, że Facebook płacił swoim użytkownikom 20 dolarów miesięcznie za umieszczenie w ich 
urządzeniach specjalnej aplikacji – Facebook Research. Dzięki niej otrzymał dostęp do cennych informacji 
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chronić prawa obywatelskie, mają również dostęp do wielu wrażliwych informacji (jak 
np. dotyczących zdrowia obywateli), powinny działać transparentnie i podlegać kontroli 
organów posiadających społeczny mandat. 

Ochrona prywatności w Internecie wciąż jednak staje przed kolejnymi wyzwaniami. 
W najbliższych latach takim wyzwaniem może stać się tzw. Internet rzeczy. Czy łatwo 
będzie ochronić życie prywatne człowieka, jeżeli informacje o nim będą przekazywać 
do sieci także urządzenia codziennego użytku? Na to znów będą musieli odpowiedzieć 
nie tylko użytkownicy tych urządzeń, ale również instytucje odpowiedzialne za ochronę 
naszej prywatności.
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Streszczenie

Człowiek zawsze starał się oddzielać sferę działalności publicznej od sfery prywat-
nej, domowej. Czynili to już starożytni. Było to też w jakimś sensie wyznacznikiem 
postępu cywilizacyjnego. Nowożytne ujęcie problemu prywatności datuje się na koniec 
XIX wieku, kiedy próbę jej wyodrębnienia jako osobnego prawa podjęli S. Warren 
i L. Brandeis.

Podejście do prywatności zmieniło się jednak całkowicie pod wpływem rozwoju Inter-
netu drugiej fali i mediów społecznościowych. Dla korporacji internetowych prywatność 
przestała być normą społeczną. Obywatele poczuli się zagrożeni. Stąd działania podjęte 
w Unii Europejskiej na rzecz ochrony prywatności w cyfrowym świecie. Mają one na 
poziomie poszczególnych państw szereg charakterystycznych cech (np. w Niemczech). 
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Natomiast na poziomie ogólnounijnym chodzi przede wszystkim o działania służące 
harmonizacji prawa oraz wywieraniu skutecznej presji na wielkie korporacje interne-
towe. W większości przyjmowane rozwiązania gwarantują dużo wyższy poziom ochrony 
prywatności w cyfrowym świecie, aniżeli ma to miejsce np. w Stanach Zjednoczonych. 

Słowa kluczowe: Internet, media społecznościowe, prywatność, Unia Europejska

Abstract

MEDIA POLICY OF THE EUROPEAN UNION WITH RESPECT TO PRIVACY 
ISSUE IN NEW MEDIA

Man has always tried to separate the public sphere from the private one. It was practised in the 
ancient times. It was also a determinant of the civilisation progress. The modern approach to 
the issue of privacy dates back to the late nineteenth century, when S. Warren and L. Brandeis 
attempted to isolate it in the form of a stand-alone law. 

The approach to privacy has been entirely changed under the influence of the second wave 
of the Internet and the growth of social media. For the Internet corporations privacy are not 
the social norm any longer. People feel threatened. Hence, the actions have been taken by the 
European Union to protect privacy in the digital world. At the level of individual states they 
have a number of specific characteristics (e.g. in Germany). However, at the EU level it is 
primarily all about measures which are to harmonise the laws which exert effective pressure 
on the large Internet corporations. The majority of the adopted solutions guarantee a far higher 
level of protection privacy in the digital world than it is in the United States, for example. 

Keywords: Internet, social media, privacy, European Union
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KWESTIE MAJĄTKOWE W PRZYPADKU PARAFII 
ZAKONNEJ POWIERZONEJ NA PODSTAWIE KAN. 520

Wstęp

Umowa powierzenia parafii kleryckiemu instytutowi zakonnemu lub kleryckiemu sto-
warzyszeniu życia apostolskiego stanowi przykład ciekawego uzupełniania się życia 
zakonnego i rzeczywistości diecezjalnej. Z uwagi na wielość płaszczyzn, jakie łączą się 
w omawianej materii, zagadnienie to może być analizowane z wielu różnych stron. Kwe-
stię tę można rozważać m.in. z punktu widzenia podstawowych podmiotów stron tejże 
umowy, czyli diecezji i instytutu zakonnego. Ciekawym aspektem jest również skupie-
nie się na zależnościach czysto materialnych, które w tym kontekście są bardzo istotne. 
Można w końcu zastanowić się nad samą zasadnością skierowania zakonników do pracy 
(współpracy) w diecezji. Wszystkie te aspekty wydają się być równie ciekawe i ważne. 
Na pewno wzajemnie się przenikają. Dlatego też w niniejszym artykule podjęte zostaną 
rozważania na wszystkie trzy tematy.

Dzięki temu podjęta zostanie próba wskazania punktów stycznych wszystkich 
trzech płaszczyzn. Zdaniem autora, analiza tych zagadnień, bez spojrzenia na pozo-
stałe, może dać niepełne efekty. Z drugiej jednak strony badania te na pewno nie będą 
z tego powodu aż tak pogłębione. Jednak taką metodologię pracy należy uzasadnić 
przede wszystkim tym, że w polskiej literaturze kanonistycznej występuje zaledwie 
kilka pozycji dotyczących wspomnianych wcześniej zagadnień. Wiele z nich dotyczy 
dóbr doczesnych, ale tylko nieliczne artykuły omawiają zagadnienie powierzenia parafii 
na podstawie kan. 520 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK).

W niniejszej pracy zostanie przedstawiony rys historyczny dotyczący relacji pomię-
dzy parafią a zakonami. W dalszej kolejności zostaną omówione wcześniej zasy-
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Wyszyńskiego. Adres do korespondencji: 05-091 Ząbki, ul. Wiosenna 10/20; e-mail: biuro@kancelaria-kano-
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gnalizowane aspekty. Pierwszy, dotyczący charyzmatów zakonnych i możliwości 
angażowania się zakonników w prace w obrębie diecezji, będzie przedstawiony w ogól-
ności, zgodnie z różnymi dokumentami prawa powszechnego. Przedstawione zostaną 
m.in. dokumenty Ecclesiae Sante, czy też Vita consecrata. Następna część będzie sku-
piała się na formalno-prawnym wymiarze umowy powierzenia parafii. Określone zostaną 
strony tej umowy, jej beneficjenci, a także elementy konieczne, które muszą znaleźć się 
zawsze w takiej umowie. W tej części autor postara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób powinna być zredagowana taka umowa? Kolejna część zostanie poświęcona oso-
bom, które realizują taką umowę. Tu największy nacisk zostanie postawiony na pytanie, 
kto i w jakim zakresie odpowiada za dobra materialne określone w umowie oraz jakie są 
relacje pomiędzy tymi osobami?

1. Życie zakonne a diecezja – rys historyczny

Współcześnie angażowanie się zakonników w życie diecezjalne nie jest czymś szcze-
gólnym. Przeciwnie, można odnieść wrażenie, że jest coraz bardziej powszechne. Jed-
nak nie było tak zawsze. Początkowo zakonnicy nie posiadali wcale święceń kapłańskich. 
Ich życie było nastawione na odsunięcie się od świata, wyrzeczenie się dóbr material-
nych, czy też na poświęcenie swojego życia modlitwie i kontemplacji. Wiek VII–VIII 
to znaczący rozwój reguły świętego Benedykta, która sprowadzała się do pojęcia pracy 
i modlitwy.

Z czasem, aby zakonnicy mogli przystępować do sakramentów świętych, rozwinęła 
się praktyka, że jeden z nich przyjmował święcenia, aby służyć swoim współbraciom 
w tym zakresie. Wcześniej za życie sakramentalne zakonników odpowiadał kapłan, 
który dołączał do zakonników.

Stopniowo rozwijał się też trend, w ramach którego zakonnicy coraz częściej zajmo-
wali się również pracą duszpasterską. W tym czasie rozwijały się także beneficja. Szcze-
gółowy opis tego, w jaki sposób beneficja przekładały się na kształtowanie ówczesnych 
relacji polityczno-gospodarczych Europy, można odnaleźć w dziele Bermana2. Sobański 
zaś stwierdza, że wyposażenie kościołów w uposażenie, służące utrzymaniu duchow-
nego pracującego przy kościele, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania zakon-
ników beneficjami parafialnymi, przynoszącymi dochody zakonnikom3. Tym samym 
rosło zaangażowanie zakonników w diecezji.

Dalszy rozdział relacji pomiędzy zakonnikami a parafią przypada na okres od 
początku X w. aż do Soboru Trydenckiego. W tym czasie rozwinęła się instytucja incor-
poratio. Gałkowski przedstawia tę rzeczywistość jako powierzenie parafii zakonnikom 

2 Harold Jospeh Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej (Warszawa: PWN, 
1995), 114–143.

3 Remigiusz Sobański, „Powierzenie parafii zakonnikom wg motu proprio «Ecclesiae sanctae»”, Prawo Kanonicz-
ne: kwartalnik prawno-historyczny 11, 1–2 (1968): 61–62.
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oraz złączenie parafii z klasztorem4. Wskazać należy, że rozróżniano dwa jej rodzaje. 
Pierwsza – semipleno iure – klasztor przedstawiał biskupowi kapłana świeckiego trosz-
czącego się o duszpasterstwo w parafii, a sam klasztor zobowiązywał się do dostarczania 
mu środków utrzymania z dochodów z tytułu parafii oraz druga – pleno iure – gdzie 
klasztor nabywał także prawa odnośnie do sprawowania troski duszpasterskiej w powie-
rzonej sobie parafii5. Okres ten należy postrzegać jako czas współzawodnictwa pomiędzy 
zakonami a biskupem o wpływy i zyski z dóbr materialnych przynależnych parafii.

Koniec tego okresu związany jest z reformatorską działalnością soboru w Tryden-
cie. Postanowiono wówczas, że bezpośrednią kontrolę nad parafiami, a przez to rów-
nież nad duszpasterską opieką nad parafianami, będzie miał biskup. Zakazano łączenia 
nowych parafii z osobami moralnymi, a w to miejsce rekwizycję już istniejących parafii 
zakonnych.

Kodeks pio-benedyktyński przewidywał możliwość powierzania parafii instytutowi 
zakonnemu, a więc osobie prawnej. Taka możliwość była przewidziana w kan. 1425 CIC. 
Norma ta nie mówiła już o inkorporacji, a o unii. Grabowski rozróżnia unio exstinctiva – 
zlanie się kilku beneficjów w jedno, zupełnie nowe, albo złączenie kilku beneficjów 
z jednym istniejącym, tak, że one same przestają istnieć, a także unio aeque principa-
lis – jako połącznie na podstawie równorzędności6. W kontekście dochodów z tychże 
beneficjów można było wyróżnić inkorporację pełną (kan. 1425 §2) oraz częściową 
(kan. 1425 §1). W obu przypadkach dom zakonny miał prawo do dochodów z parafii, 
jednak w inkorporacji częściowej urząd duchowny sprawował wikariusz spośród kleru 
świeckiego, przedstawiony przez przełożonego zakonnego i instytuowany przez ordy-
nariusza miejsca, a wynagradzany przez dom zakonny7. Co najważniejsze, prawodawca 
w tym rozwiązaniu odrzucił rozwiązania, w których całkowita jurysdykcja w zakresie 
zewnętrznym zostałaby zarezerwowana osobie prawnej8.

2. Życie zakonne w diecezji w dokumentach po Soborze Watykańskim II

W dalszych rozważaniach zostaną zaprezentowane poszczególne, istotne dla omawianej 
materii dokumenty, które od Soboru Watykańskiego II określają życie zakonne w kon-
tekście diecezji. Uchwycenie tych relacji będzie niezmiernie ważne w momencie podję-

4 Tomasz Gałkowski, „Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekro-
wanego”, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 44, 3–4 (2001): 62–63.

5 Gałkowski, „Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego”, 
62–63.

6 Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu (Lwów: Towarzystwo Biblioteka Religijna, 1927), 
535.

7 Sobański, „Powierzenie parafii zakonnikom wg motu proprio ecclesiae sanctae”, 63.
8 Gałkowski, „Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego”, 

64.
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cia dalszych zagadnień związanych już bezpośrednio z parafią powierzoną. Poszczególne 
dokumenty zostaną przedstawione w kolejności chronologicznej.

Konstytucja Lumen gentium nie jest dokumentem najważniejszym w przedmiotowej 
sprawie, ale porządkuje ona pewne pojęcia i stanowi fundament dla dalszych rozważań. 
Ważna kwestia pojawia się choćby w punkcie 43, gdzie definiuje się zakonników, nie 
jako osobny stan (pośredni pomiędzy stanem duchownym i świeckim), lecz jako osoby 
o specjalnym powołaniu, darze, które na swój sposób mają być pomocni w zbawczym 
Chrystusowym posłannictwie9.

Rozwinięciem tej materii jest dekret Perfectae caritatis, który w pewnym stopniu 
wskazuje już nawiązanie relacji z diecezją: instytuty powinny pozostać wierne sobie, 
właściwym dziełom, i je rozwijać, biorąc zaś pod uwagę pożytek całego Kościoła i die-
cezji, niech dostosują je do potrzeb czasu i miejsca, używając odpowiednich, także 
i nowych, środków10.

Pierwszym dokumentem, który konkretnie wskazuje problematykę zakonników jako 
współpracowników biskupa diecezjalnego jest dekret Christus Dominus11 z 28 paź-
dziernika 1965 r. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele wskazuje, że na 
zakonnikach ciąży obowiązek usilnej i gorliwej współpracy w budowaniu i wzroście 
całego Mistycznego Ciała Chrystusa, i co ważne dla niniejszych rozważań, także dla 
dobra Kościołów partykularnych. Cele te mają wypełniać wielorako, przez podejmowa-
nie zewnętrznych działań apostolskich12. Dekret zwraca uwagę, że mogą pojawiać się 
sytuacje, gdy liczba duchowieństwa diecezjalnego może być niewystarczająca. Wówczas 
zaleca się również udział wyświęconych kapłanów zakonnych, a także innych członków 
zakonów, tak mężczyzn, jak i kobiet, którzy w szczególny sposób należą do rodziny die-
cezjalnej13. O ile katalog możliwych płaszczyzn jest otwarty dla zakonników, to współ-
praca ta zawsze musi przebiegać pod władzą biskupa. Rozszerzenie znajdujemy w ust. 1 
pkt 35, gdzie wskazuje się bardzo mocno m.in., że wszyscy zakonnicy winni zawsze 
okazywać biskupom posłuszeństwo i szacunek, a także zakonnicy winni chętnie i wier-
nie okazywać posłuszeństwo wymaganiom i życzeniom biskupów14. Podobne sformuło-
wania można odnaleźć również w przemówieniach papieża Piusa XII15 i papieża Pawła 
VI16. To ważna zmiana optyki, szczególnie w kontekście historycznych zawiłości wskaza-

9 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, w: Sobór Watykański II, Konsty-
tucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallottinum, 1986), 43.

10 Sobór Watykański II, „Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis»”, w: Sobór Waty-
kański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallottinum, 1986), 264–275.

11 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallottinum, 1986), 232–254.

12 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, 33. 
13 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, 34.
14 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, 35.1.
15 Pius XII, „Przemówienie z 8.12.1950”, Acta Apostolicae Sedis 43 (1951): 28.
16 Paweł VI, „Przemówienie z 23.05.1964”, Acta Apostolicae Sedis 56 (1964): 571.
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nych wcześniej. Dla niniejszej pracy ważne jest wskazanie mówiące o tym, że przełożeni 
zakonni powinni być skłonni przyjmować parafie, choćby tylko na pewien czas17.

Kolejny dokument to List apostolski motu proprio „Ecclesiae Sanctae”18. W nume-
rach 22–40 papież rozwiązywał wiele problemów interpretacyjnych kodeksu z 1917 r. 
dotyczących relacji pomiędzy zakonnikami a biskupem, skupiając się na powierzeniu 
parafii. Jak zauważa Kiełbasiewicz, dokument ten obecnie jest mało używany, decydu-
jące znaczenie miał w latach 1966–197519. Dla niniejszych rozważań największą wagę 
ma nr 33, w którym wyodrębniono dwa zagadnienia: powierzenie parafii zakonowi, 
a także powołanie zakonnika na proboszcza parafii niepowierzonej zakonowi. W doku-
mencie pojawiają się szczegółowe zapisy na temat umowy, jaka musi zostać zawarta dla 
realizacji zaangażowania zakonnika w parafii: ma wyraźnie i dokładnie określać kwestie 
związane z wykonywaniem pracy, przydzielaniem personelu do pracy i spraw finanso-
wych20. Szeroką analizę tego dokumentu opracował Sobański21.

Kolejnym istotnym dokumentem jest dyrektywa Mutuae relationes22. Jest to ważny 
i obszerny dokument, jednak z uwagi na precyzyjnie określony temat artykułu zostanie 
on omówiony jedynie w niezbędnym, nieco okrojonym zakresie, związanym z powie-
rzeniem parafii. Dyrektywa wskazuje m.in., że powinno się powoływać w diecezji 
urząd wikariusza biskupiego, który odpowiadałby za relacje z instytutami zakonnymi 
w diecezji23. Wskazuje również, powtarzając dokładnie za Ecclesiae sanctae, że istnieje 
możliwość zlecenia pracy apostolskiej przez ordynariusza miejscowego jakiemuś insty-
tutowi zakonnemu, przy zachowaniu pisemnej umowy, a zakonnik powinien otrzymać 
nominację od samego ordynariusza miejscowego na wniosek lub przynajmniej za zgodą 
własnego przełożonego24.

Podążając chronologiczną metodą przedstawiania dokumentów, trzeba w tym miejscu 
wskazać postanowienia Kodeksu Jana Pawła II. Z racji na obszerność materiału zawar-
tego w kodeksie, omówione zostaną tylko najważniejsze zagadnienia.

17 Elio Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1998), 
508.

18 Paweł IV, „Motu proprio «Ecclesiae sanctae» z dnia 06.08.1966”, w: Paweł VI, O życiu zakonnym. Przemówie-
nia – listy apostolskie – instrukcje, wybór i oprac. Eugeniusz Weron, Antoni Jaroch (Poznań: Pallottinum, 1984), 
216–231.

19 Innocenty Kiełbasiewicz, „Życie zakonne w dokumentach Kościoła”, dostęp 22.02.20018, http://www.francesco. 
katowice.opoka.org.pl/ vitarel1.

20 Paweł IV, „Motu proprio «Ecclesiae sanctae» z dnia 06.08.1966”, 33.1.
21 Sobański, „Powierzenie parafii zakonnikom wg motu proprio «Ecclesiae sanctae»”, 72–80.
22 Święta Kongregacja Instytutów Religijnych i Świętych oraz Kongregacja dla Biskupów, Dyrektywy dotyczące 

wzajemnych stosunków między Biskupami i zakonnikami „Mutuae relationes”, dostęp 22.02.2018, www.vatican.
va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_14051978_mutuae-relationes_en.html.

23 Święta Kongregacja Instytutów Religijnych i Świętych oraz Kongregacja dla Biskupów, Dyrektywy dotyczące 
wzajemnych stosunków między Biskupami i zakonnikami „Mutuae relationes”, 54.

24 Święta Kongregacja Instytutów Religijnych i Świętych oraz Kongregacja dla Biskupów, Dyrektywy dotyczące 
wzajemnych stosunków między Biskupami i zakonnikami „Mutuae relationes”, 54. ust. 3b i 3c.
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Kluczową dla niniejszych rozważań jest bez wątpienia zasada autonomii instytutu, 
która prowadzi do ochrony dziedzictwa tegoż instytutu25. Kan. 586 wskazuje, że autono-
mia ta przejawia się przede wszystkim w wolności zarządzania, co chroni własną dyscy-
plinę i dziedzictwo. Paragraf drugi tego kanonu jasno stwierdza, że ordynariusz miejsca 
musi tę autonomię nie tylko zachowywać, ale także ją czynnie strzec. Jednocześnie trzeba 
podkreślić, że prawodawca używa słowa „słuszna”, co w pewnym sensie ogranicza tę 
niezależność i autonomię. Jak wskazuje Majer, instytuty nie są absolutnie niezależne 
od pasterza diecezji – właśnie dlatego, że ich autonomia jest „słuszna”, czyli zgodna 
z prawem, po czym autor ten dodaje, że zasady słusznej autonomii winien przestrzegać 
tak biskup, jak i same zgromadzenia26. Za Skorupą można wskazać, że w tym przypadku 
biskup jest, w granicach określonych przez prawo, przełożonym zewnętrznym27.

Przechodząc teraz do domeny biskupa diecezjalnego, biskup wypełnia swój paster-
ski urząd poprzez władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią28. Dlatego też w sprawach, 
które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu Bożego oraz innych 
dzieł apostolskich, zakonnicy podlegają władzy biskupów, którym winni okazać uległe 
posłuszeństwo i szacunek29. Jednocześnie, sami zakonnicy podlegają własnym przełożo-
nym, i winni pozostawać wierni dyscyplinie instytutu, czego powinien pilnować również 
sam biskup30. Zachowując równowagę pomiędzy przytoczonym wyżej paragrafem 1 i 2 
kan. 678, prawodawca normuje, aby biskup diecezjalny i przełożeni zakonni zawierali 
stosowne umowy w zakresie zlecania dzieł apostolskich zakonnikom31. Rozwinięcie 
tej myśli i jednocześnie zachęta do współdziałania są kontynuowane przez prawodawcę 
w kan. 680. Wskazuje się tam, że współpraca ta musi być uporządkowana, przebiegać 
pod kierownictwem biskupa diecezjalnego, przy zachowaniu charakteru i celu poszcze-
gólnych instytutów i praw fundacyjnych32. Kolejny raz, powtarzając za wcześniejszymi 

25 Tomás Rincón Pérez, „Komentarz do kan. 586”, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer 
(Kraków: Wolters Kluwer, 2011), 487; Arkadiusz Domaszk, „Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego”, Prawo 
Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 59, 4 (2016): 54; Julian Kałowski, „Biskup diecezjalny a autono-
mia instytutów życia konsekrowanego”, w: Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum „Biskup diecezjalny 
a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie 26.03.2003 roku z okazji 20-lecia promulgowania Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go, red. Piotr Majer (Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 2003), 76–77; Wiesław Wenz, „Kanoniczność 
wzajemnych relacji między biskupami diecezjalnymi i wspólnotami osób konsekrowanych”, Annales Canonici 
2 (2006): 81–112; Tomás Rincón Pérez, „La justa autonomía de los institutos religiosos y su proyección sobre los 
monasterios de monjas”, Ius Canonicum 47 (2007): 13–50.

26 Piotr Majer, „Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim”, w: „Servabo le-
gem Tuam in toto corde meo” Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dy-
rektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Arkadiusz Zakrętas (Kraków: 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013), 342.

27 Ambroży Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim (Kraków: Salwator 2002), 94–
97.

28 KPK, kan. 381.
29 KPK, kan. 678 §1.
30 KPK, kan. 678 §2.
31 KPK, kan. 678 §3.
32 KPK, kan. 680.
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dokumentami, prawodawca wymaga, aby powierzanie tych dzieł odbywało się w formie 
umowy pisemnej, regulującej m.in. przedmiot wykonywanego dzieła, przydzielania do 
niego zakonników i spraw materialnych33.

Nieco bardziej współczesne dokumenty to Congregavit nos in unum Christi amor34 
z 2 lutego 1994 r. oraz Vita consecrata35 z 25 marca 1996 r. Pierwszy z nich to dokument 
poświęcony zakonnikom, którzy współcześnie niejednokrotnie mają problem z życiem 
wspólnotowym, oddalając się od niego36. Problem ten może intensyfikować się, gdy w grę 
wchodzi również posługa w parafii, która może powodować zaniedbywanie charyzmatów 
zakonnych. Dlatego kongregacja przestrzega przed włączaniem się w życie parafialne, 
dodając, że będzie ono na tyle owocne, na ile wspólnota zakonna będzie w nim obecna 
poprzez swój charyzmatyczny charakter37. Z kolei Vita consecrata poświęca sporo miej-
sca ochronnie charyzmatów. Przypomina między innymi, że biskup ma rozpoznawać 
poszczególne charyzmaty, chronić ich specyfikę, dbać o ich rozwój i współdziałanie, 
przyjmować je jako łaskę, która przeznaczona jest nie tylko dla danego instytutu, ale 
przynosi korzyść całemu Kościołowi38.

Tak przedstawione tło pozwala zdobyć jasny pogląd na ogólne uwarunkowania współ-
pracy biskupa diecezjalnego z instytutami zakonnymi. Jednak wciąż nie odpowiada 
to na elementarne pytanie, jak wyglądają te relacje w przypadku powierzenia parafii. 
Przejdźmy więc do tego zagadnienia.

3. Umowa powierzenia parafii

Podsumowując pokrótce relacje pomiędzy instytutem zakonnym a diecezją, należy 
wskazać następujące okoliczności. Po pierwsze, instytut może angażować się w działal-
ność w obrębie diecezji, jednak musi troszczyć się przede wszystkim o zachowanie swo-
jego charyzmatu. Po drugie, wszelkie działania muszą być realizowane za zgodą biskupa 
i zgodą przełożonego zakonnego, na podstawie współpracy. Po trzecie, wszelka koope-
racja, a szczególnie powierzenie parafii, muszą być wykonywane na podstawie pisemnej 
umowy szczegółowo regulującej poszczególne kwestie. We wstępie niniejszego opraco-
wania postawione zostało pytanie, w jaki sposób powinna być zredagowana taka umowa 

33 KPK, kan. 681 §2.
34 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Życie braterskie we 

wspólnocie «Congregavit nos in unum Christi amor»”, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 5 (1994): 35–62.
35 Jan Paweł II, „Posynodalna adhortacja apostolska «Vita consecrata»” z 25.03.1996 r., tekst polski, w: Adhortacje 

Apostolskie Ojca Świętego (Kraków: Wydawnictwo Apostolicum, 1996), 799–946.
36 Julian Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne (Warszawa: Wydawnictwo Akade-

mii Teologii Katolickiej, 1999), 286.
37 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Życie braterskie we 

wspólnocie «Congregavit nos in unum Christi amor»”, 61.
38 Jan Paweł II, „Posynodalna adhortacja apostolska «Vita consecrata»”, 49.
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i jakie elementy powinna regulować. Poniżej zostanie podjęta próba odpowiedzi na te 
zagadnienia. 

W pierwszej kolejności bez wątpienia wskazać należy, że jest to umowa pisemna, co 
explicite wyrażone jest w kan. 520. Uzasadnieniem dla zachowania takiej formy jest nie-
zwykła ranga powstającej na podstawie umowy relacji. Choć, jak wskazuje Skonieczny, 
niezachowanie formy pisemnej nie prowadzi do nieważności tejże umowy na podstawie 
kan. 10 i kan. 1839.

Z całą pewnością należy stwierdzić również, że większość autorów jest zdania, że 
umowa jest dwustronna (zawierana pomiędzy diecezją a instytutem zakonnym)40, choć 
np. Primetshofer stwierdza, że jest to umowa trójstronna41. Ponieważ sam tekst umowy 
jest podpisywany tylko przez dwa podmioty, dlatego należy uznać, że jest ona dwu-
stronna. Faktycznie jednak, powiązane są w tej sytuacji są 4 podmioty: diecezja, instytut 
zakonny jako sygnatariusze umowy, a także parafia oraz dom zakonny42. Można powie-
dzieć, że stronami umowy są dwa pierwsze. Jednak to dwa ostatnie podmioty „wykonują” 
umowę i to pomiędzy nimi rodzą się najistotniejsze problemy majątkowe43. Bez wątpie-
nia należy wskazać, że umowa ta nie może być zawarta z domem zakonnym44. Kierując 
się definicją umowy stworzoną przez Sitarza, należy też stwierdzić, że umowa ma po 
pierwsze charakter indywidualny i konkretny, a po drugie, ukształtowana jest przez dwa 
autonomiczne względem siebie podmioty45.

 Stronami umowy są dwie osoby prawne: diecezja oraz instytut zakonny. W pierwszym 
przypadku należy dopowiedzieć, że zgodnie z kan. 368 mogą w tym miejscu występo-
wać również inne formy zrównane z diecezją. Diecezję reprezentuje biskup diecezjalny 
lub w przypadku form zrównanych z diecezją, ci którzy są z nim zrównani w prawie46. 

39 Piotr Skonieczny, „Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne”, Poznańskie Studia Teolo-
giczne 28 (2014): 274.

40 Skonieczny, „Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne”, 274; Gałkowski, „Zależności 
ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego”, 75; Joaquin Calvo, „Ko-
mentarz do kan. 520”, w: Code of canon law annotated, red. Ernest Caparros, Hélène Aube (Montereal: Wilson 
& Lafleur, 2004), 435.

41 Bruno Primetshofer, „Relacje prawne między klasztorem a parafią przy klasztornym kościele parafialnym”, 
w: Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego, red. Bronisław Zubert, Elżbie-
ta Szczot (Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1996), 156.

42 Z uwagi na doniosłą wagę umowy i zmian wprowadzanych na jej podstawie w parafii biskup diecezjalny powi-
nien wysłuchać rady kapłańskiej. Nie powoduje to jednak, że rada kapłańska jest stroną umowy. Należy zgodnie 
z potwierdzoną doktryną przyjąć, że wysłuchanie to ma charakter jedynie konsultacyjny.

43 Piotr Skonieczny, „Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym”, Analecta Cracoviensia 
45 (2013): 337.

44 Józef Krukowski, „Komentarz do kan. 520”, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, red. Józef 
Krukowski (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2011), 420.

45 Mirosław Sitarz, Słownik prawa kanonicznego (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2004), 183–184.
46 KPK, kan. 381. 



Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej…  |  335

Wyłączona została możliwość podpisania omawianej umowy zarówno przez wikariusza 
generalnego47, czy wikariusza biskupiego48, jak też administratora diecezji49.

Jeśli chodzi zaś o instytut zakonny, należy wskazać, że kan. 520 wymienia zarówno 
kleryckie instytuty zakonne, jak też kleryckie stowarzyszenia życia apostolskiego. Mogą 
być one na prawie papieskim lub na prawie diecezjalnym50, ale muszą posiadać status 
klerycki51, co expressis verbis wynika z treści kan. 520. Należy dodać, że nie zaleca 
się, aby wszystkie bez wyjątku instytuty zakonne mogły zawierać tego typu umowy. 
Odradza się to raczej w przypadkach zakonów kontemplacyjnych, ze względu na ich 
szczególną specyfikę, która w pewnym sensie rozmija się z obowiązkami związanymi 
z parafią.

Wszystkie strony podpisujące umowę muszą być do tego odpowiednio umocowane. 
Zarówno biskup diecezjalny, jak też właściwy przełożony zakonny powinni być do tego 
zdolni, posiadają więc zdolność do czynności prawnych zgodnie z kan. 124. O tym, który 
przełożony jest kompetentny, decydują konstytucje danego instytutu52.

Faktem też jest, że umowa ta może zostać zawarta przez strony na czas określony, 
ale także na czas nieokreślony, co explicite wskazuje prawodawca w kan. 520. Pewną 
trudność może sprawić sytuacja, gdy umowa jest zawarta na czas określony, a jedna 
ze stron chciałaby wypowiedzieć umowę wcześniej. Instrukcja Konferencji Episkopatu 
Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi z 2015 r. w załączniku nr 2 wskazuje 
możliwości wypowiedzenia umowy, tak czasowej, jak i zawartej na czas nieokreślony. 
Jest to bez wątpienia sytuacja wyjątkowa, bardzo delikatna, w której obie strony umowy 
muszą wykazać się wielką odpowiedzialnością53. Krukowski stwierdza, że nie jest moż-
liwe rozwiązanie tego powiązania zgodnie ze swobodnym uznaniem jednej ze stron54.

Skonieczny stwierdza, że przy zastosowaniu dychotomicznego podziału na umowę 
majątkową i niemajątkową, należy stwierdzić, że jest to umowa niemajątkowa55. Fak-
tycznie, nie ma tu zwykle żadnych zobowiązań w postaci świadczeń pieniężnych. Jednak 
z uwagi na ogromną ilość elementów związanych z określeniem zarządzania majątkiem 
parafii, odpowiedzialność za majątek, czy też z uwagi na uzyskiwanie pożytków z tegoż 
majątku, nazwanie takiej umowy niemajątkową może być zabiegiem ryzykownym. Choć 
umowa ta ma również wielki wymiar niemajątkowy, to nie można jej jednoznacznie 
nazwać ani umową majątkową, ani niemajątkową. Najwłaściwsze wydaje się więc wska-

47 KPK, kan. 134 §3 i kan. 479 §1.
48 KPK, kan. 134 §3 i kan. 479 §2.
49 KPK, kan. 520 i kan. 428.
50 KPK, kan. 589.
51 Wydaje się, że instytuty zakonne niekleryckie nie powinny przyjmować tak poważnych zadań duszpasterskich, 

które w pierwszej kolejności są przeznaczone dla biskupa diecezjalnego.
52 Krukowski, „Komentarz do kan. 520”, 420.
53 „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi” z 25.08.2015 r., Akta 

Konferencji Episkopatu Polski 27 (2015): pkt. 5.8.
54 Krukowski, „Komentarz do kan. 520”, 420.
55 Skonieczny, „Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne”, 272.
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zanie, że ma ona w tym zakresie charakter mieszany. Stosując za to podział na umowy 
odpłatne i nieodpłatne, można zaklasyfikować umowę powierzenia parafii jako umowę 
nieodpłatną56.

Analizując kwestię umowy powierzenia, należy zwrócić szczególną uwagę, że w kan. 
520 prawodawca posługuje się słowem conventio, a nie contractus. Zarówno przez 
zastosowanie tego konkretnego sformułowania, jak też przedmiot samej umowy należy 
stwierdzić, że nie jest to zwykła umowa. Jest to swego rodzaju porozumienie, które 
na podstawie konkretnych kazuistycznych okoliczności zostaje zawierane, dla jak naj-
lepszej troski o dobro wiernych (parafian). Skonieczny w swoich badaniach wskazuje, że 
należy stosować nomenklaturę prawa administracyjnego, publicznoprawnego, używając 
np. słowa „porozumienie”57, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu kodeksowego.

Każda umowa składa się z elementów niezbędnych, istotnych (essentialia negotii) 
oraz elementów nieistotnych (naturalia negotii). W tym wypadku prawodawca nie 
wskazuje konkretnych elementów, które muszą zostać określone w umowie, co może 
być w pewnej mierze problemem. Ogranicza się jedynie do enigmatycznego zalecenia 
dotyczącego określenia wypełniania posługi, przydzielonych do tego osób oraz spraw 
ekonomicznych. Należy potwierdzić, że powyższy katalog jest otwarty, o czym świadczy 
zapis „obok innych spraw należy określić”. Z uwagi na te braki, wielce pomocne może 
być posłużenie się wskazówkami zawartymi w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła z 25 sierpnia 2015 roku58, która 
w swoim załączniku nr 2 zawiera wzór umowy, jakim powinno się posługiwać w przy-
padku powierzania parafii. Jest to oczywiście pewna forma ogólna, wskazówka, która 
musi być dostosowana do konkretnej sytuacji. Jednak stanowi to ważne wsparcie do 
określania istotnych elementów umowy.

Zgodnie z wyżej opisanymi okolicznościami, według autora należy przyjąć, że istot-
nymi elementami jest po pierwsze określenie, nazwanie umowy jako takiej, która doty-
czy powierzenia parafii, po drugie konkretne wskazanie stron umowy zgodnie z tym, 
co zostało już wcześniej wspomniane, a po trzecie ujęcie, która konkretnie parafia jest 
przedmiotem umowy. Zgodnie jednak z kan. 520 §2 in fine takimi elementami istotnymi 
będą zapisy dotyczące określania wypełniania posługi, osób do niej przydzielonych oraz 
spraw ekonomicznych. Ze względu na ścisłą tematykę niniejszej pracy, autor pominie 
kwestię wypełniania posługi. Kwestia przydzielonych osób zostanie przedstawiona czę-
ściowo, a największy nacisk zostanie położony na kwestie spraw materialnych.

56 Witold Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004), 133.
57 Skonieczny, „Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne”, 276–281.
58 „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi”, załącznik 2.
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4. Odrębność majątków

W tym punkcie należy przede wszystkim wskazać raz jeszcze na niezwykle istotną 
zmianę historyczną59. Do czasu Soboru Watykańskiego II parafia była związana z bene-
ficjum. Obecnie kan. 515 §1 określa parafię jako określoną wspólnotę wiernych, utwo-
rzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą 
biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi60. Przez 
to instytut, któremu została powierzona parafia, nie może czerpać dochodów z tej para-
fii61 jak było to wcześniej. Parafia została bowiem oderwana od beneficjum.

Pomimo wielkiego nacisku na sprawy duszpasterskie, wciąż parafii towarzyszą sprawy 
ekonomiczne, są one z nią nierozerwalnie powiązane. Parafia bowiem jest podmiotem 
zdolnym do nabywania, posiadania i alienowania dóbr doczesnych oraz zarządzania 
nimi62. Niezależnie od tego, również instytutowi zakonnemu oraz domowi zakonnemu 
przysługuje zdolność do nabywania, posiadania, administrowania i alienowania dóbr 
materialnych, chyba, że co innego wynika z ich konstytucji63. Dlatego też odpowiednie 
zapisy umowne w tym przypadku są tak ważne. Nie bez powodu prawodawca w kan. 
520 §2 in fine wskazuje elementy ekonomiczne jako te, które muszą być uregulowane 
w umowie.

W przypadku powierzenia parafii, należy wyartykułować główne założenie przy-
świecające materialnym aspektom towarzyszącym w czasie zawierania umowy, a także 
potem, gdy jest ona realizowana. Jest nim kwestia odrębności majątku wszystkich osób 
prawnych. Na tej zasadzie konstruowane są wszelkie zapisy umowy powierzenia para-
fii. Nawet gdyby w przypadku powierzenia parafii instytutowi zakonnemu mogłoby się 
wydawać, że powstaje jakaś unia natury materialnej, to z prawnego punktu widzenia, 
przez cały czas trwania umowy, mamy do czynienia z odrębnymi majątkami autono-
micznych i niezależnych podmiotów kościelnych. Majątków tych nie można w żadnej 
mierze łączyć czy traktować zamiennie.

Rozpoczynając realizację umowy, wskazane jest, aby wcześniej powstały dwa osobne 
inwentarze, które określałyby wyjściowy majątek zarówno parafii, jak też domu zakon-
nego. Wymóg prowadzenia takiego spisu określa kan. 1283 2º, a także punkt 3.3 ust. 

59 Calvo, „Komentarz do kan. 520”, 435.
60 KPK, kan. 515; Edward Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2 (Warszawa: Akademia Teologii Kato-

lickiej, 1985), 196–197.
61 Gałkowski, „Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego”, 

70.
62 KPK, kan. 1255; Stanisław Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu 

Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych (Lublin: Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, 2007), 29–30.

63 KPK, kan. 634; Józef Wroceński, „Prawo Kościoła do posiadania i zarządzania majątkiem”, w: „Ars boni et 
aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej 
rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, 2010), 582–583.
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10 instrukcji KEP64. Jest to konieczne, aby wiedzieć, jaki był początkowy stan jednego 
i drugiego majątku, szczególnie w przypadku, gdy umowa miałaby być zawarta na czas 
określony lub miałaby zostać wypowiedziana.

W dalszej kolejności umowa powinna określać, jakie wydatki oraz koszty utrzymania 
są pokrywane z którego budżetu, czy z budżetu parafii, czy z budżetu domu zakonnego. 
Często wskazuje się na istniejące w tym względzie zwyczaje65. Jednak umowa powie-
rzenia parafii jest bardzo ważnym aktem, nie można więc pozwolić na żadne niedo-
mówienia w jej treści. Postanowienia te powinny być bardzo konkretnie określone dla 
zabezpieczenia późniejszego prawidłowego wykonywania umowy. Nawet jeśli istnieje 
jakiś powszechnie przyjęty zwyczaj w zakresie podziału dochodów czy kosztów, należy 
literalnie wskazać osobę prawną, przypisaną do danej pozycji. W przeciwnym wypadku, 
podczas trwania umowy, szczególnie po wielu latach, może dojść do niepotrzebnego 
sporu opartego na problemie interpretacyjnym.

Umowa powinna określać również beneficjenta dochodów, zarówno obecnych, czy 
obecnie możliwych do osiągnięcia, jak też zupełnie potencjalnych, o których w chwili 
zawierania umowy nikt nie jest w stanie wiedzieć, a które mogą pojawić się po latach. 
W tym zakresie należy uwzględnić również wszelkiego rodzaju pożytki, które mógłyby 
być czerpane na przykład z nieruchomości: wynajem pomieszczeń, umieszczenie 
reklamy, itd. Taka wątpliwość może się pojawić przede wszystkim w przypadku poja-
wienia się nowej, wcześniej nieznanej kategorii kosztów. Warto więc podjąć działania 
mające na celu ogólniejsze nakreślenie podziału rodzajów kosztów i dochodów.

Oczywiście niektóre koszty (a być może także dochody) mogą być trudne do rozdzie-
lenia. Może się też okazać, że rozdzielenie ich będzie finansowo niekorzystne dla obu 
stron. Część tych problemów można rozwiązać jeszcze w treści umowy, dzieląc spra-
wiedliwie dane pozycje pomiędzy obie strony. Skonieczny wskazuje np. sytuację, gdy 
wszystkie budynki posiadają jeden wspólny licznik gazu66. Jednak takich sytuacji może 
być znacznie więcej. Jako przykład można podać koszty, które będą niższe, gdy umowa 
zostanie zawarta zarówno na obsługę budynków parafii i kościoła, jak też budynków 
domu zakonnego. Często bowiem usługodawca skłonny jest negocjować cenę całko-
witą przy większym zleceniu. Przykładem takiej usługi może być umowa sprzątania 
terenu, usługi ogrodnicze czy kwestia dostarczenia większej ilości prądu. Niestety nie 
wszystkie kwestie da się uregulować w umowie. W przypadku problemów związanych 
z rozliczeniem należy kierować się sprawiedliwością i słusznością kanoniczną, okazując 
sobie wzajemne zrozumienie i zaufanie. W przypadkach bardzo trudnych, niedających 
dobrego rozwiązania, można również aneksować umowę, dostosowując ją do aktualnych 
okoliczności.

64 „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi”, nr 3.3 ust. 10.
65 Paweł Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskich 

synodach diecezjalnych (Lublin: Polihymnia 2012), 136–138.
66 Skonieczny, „Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym”, 346.
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Jako ostatni element z tej grupy warto wymienić kwestię wynagrodzeń zakonników 
pracujących na rzecz parafii. Z oczywistych względów mamy wśród nich proboszcza, 
często także wikariuszy. Zdarzają się również przypadki innych zakonników domu 
zakonnego przy parafii zakonnej, którzy pomagają okazjonalnie przy pracach stricte 
parafialnych. Wynagrodzenie wszystkich wyżej wymienionych zakonników pokrywa 
się z majątku parafialnego67 i przekazuje na rzecz domu zakonnego, do którego przyna-
leżą wyżej wymienieni68.

5. Zarząd majątkiem

Najważniejszym elementem realizacji każdej umowy jest pierwiastek ludzki. To ludzie 
bowiem realnie wykonują umowę, podejmują decyzje. Dlatego w dalszych rozważa-
niach skupiono się na sytuacji konkretnych osób, które związane są z realizacją umowy 
o powierzenie parafii.

Omówiona została już kwestia biskupa diecezjalnego i przełożonego zakonnego, któ-
rzy podpisują umowę. Kolejną osobą, która ma największy wpływ na realizację umowy 
jest proboszcz zakonny, a więc osoba zakonna, która jest własnym pasterzem parafii 
powierzonej instytutowi zakonnemu, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu 
wspólnotę pod władzą biskupa69. Jak już wcześniej wskazywano, proboszczem nie może 
być osoba prawna. Bez wątpienia jest to osoba kluczowa, jednak nie można zapominać, 
że parafia jest dziełem instytutu zakonnego, co prowadzi do konstatacji, że proboszcz 
zakonny jest jedynie wskazany przez instytut w osobie przełożonego zakonnego (a nie 
przez dom zakonny) do wypełniania zadań i funkcji właściwych proboszczowi70. Stąd 
też przed proboszczem zakonnym pojawia się podwójna odpowiedzialność: względem 
biskupa diecezjalnego i względem przełożonego zakonnego71.

Jak widać kwestia odpowiedzialności proboszcza jest tak samo złożona i podzielona 
pomiędzy rzeczywistość diecezjalną i zakonną, tak jak i jego powołanie. W tym momen-
cie należy się również zastanowić nad charakterem proboszcza zakonnego. Czy jest on 
bardziej zakonnikiem, czy może na czas, kiedy jest proboszczem, jest bardziej związany 
z diecezją? Odpowiedź na te pytania jest dość prosta i wynika z zasady zachowania 
materii zakonnej72. Mówi ona o tym, że proboszcz zakonny w pierwszej kolejności jest 
zakonnikiem, a zadania proboszcza są dla niego czasowe. Zakonnicy mają bowiem obo-
wiązek dostosowania swojego życia do praw własnego instytutu, aby mogli w ten sposób 

67 KPK, kan. 281 i kan. 1274.
68 Skonieczny, „Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym”, 349–350.
69 KPK, kan. 519 oraz kan. 515.
70 KPK, kan. 531; kan. 530; kan. 291; kan. 290.
71 KPK, kan. 682 §2; Zbigniew Podlecki, „Niektóre aspekty relacji prawnych między klasztorem a parafią przy 

klasztornym kościele parafialnym”, Roczniki Nauk Prawnych 9, 2 (1999): 64–65.
72 KPK, kan. 678 §2.
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dążyć do doskonałości swego stanu73. Kolejność ta jest istotna również dla istoty para-
fii zakonnej, która już w swoim zamyśle ma reprezentować charakter zakonny, zgodny 
z charyzmatem danego instytutu. W tym miejscu należy raz jeszcze powrócić do konklu-
zji związanej z tym, że proboszcz zakonny ma obowiązek przestrzegać zarówno prawa 
własnego instytutu, jak też prawa powszechnego. O zgodności obu tych źródeł prawa 
więcej pisze Gambari74.

Powyższe wskazania prowadzą do konstatacji, że proboszcz zakonny jest tym zakon-
nikiem, który w imieniu i na rzecz swego instytutu (instytut jako osoba prawna nie może 
być proboszczem75) wypełnia pewną funkcję, realizując w ten sposób swoje powołanie 
zakonne, wobec parafian jest proboszczem, dla braci jest bratem, takim jak inni76.

Znając już charakter i pozycję proboszcza zakonnego, trzeba przejść do jego zadań 
związanych z dobrami doczesnymi w parafii powierzonej. Proboszcz zakonny, podobnie 
jak proboszcz diecezjalny, zarządza majątkiem parafii77. Należy przyjąć, że w zakresie 
zarządzania majątkiem parafii, jest on zrównany w prawie z proboszczem diecezjalnym.

Aby opisać zakres możliwych czynności wykonywanych przez proboszcza zakonnego 
należy najpierw rozróżnić trzy rzeczywistości. Po pierwsze zarząd zwyczajny. To zda-
niem Lopeza Alarcóna czynność, która nie przekracza pewnych, określonych przez prawo 
limitów (mowa o konkretnej wartości pieniężnej, ryzyku, złożoności transakcji, niepew-
ności skutków)78. Są to akty, które mają na celu zachowanie masy majątkowej i rozumie 
się je jako finansowe realizowanie bieżących spraw związanych z prowadzeniem parafii79, 
zadań które z reguły są potrzebne80. Zarówno kan. 1284, jak też instrukcja81 przywołują 
przykładowe działania związane ze zwykłym zarządzaniem majątkiem. Nie jest to jed-
nak katalog zamknięty. Z kolei nadzwyczajne zarządzanie, określone w kan. 1281 §1–3, 
to czynność, która nie ma charakteru regularnego (tzn. ma charakter wyjątkowy), lub 

73 Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, 82.
74 Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, 90–97.
75 Krukowski, „Komentarz do kan. 520”, 420.
76 Piotr Skonieczny, „Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym, a proboszczem w pa-

rafii powierzonej instytutowi zakonnemu”, Annales Canonici 10 (2014): 72.
77 KPK, kan. 532; kan.1279; „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesny-

mi”, nr 3.1–3.2; John Anthony Renken, „Parishes Pastors and Parochial Vicars”, w: New Commentary on the Code 
of Canon Law, red. John Beal, James Coriden, Thomas Green (New York–Mahwah: 2000), 704; Paweł Kaleta, 

„Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983”, 
Roczniki Nauk Prawnych 22, 4 (2012): 187–189; Robert Kantor, „Proboszcz administratorem dóbr materialnych 
parafii, zarządcą cmentarzy oraz opiekunem kancelarii”, w: Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, red. Robert 
Kantor (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012), 79–121.

78 Mariano Lopez Alarcón, „Komentarz do kan. 128”, nr 1, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr 
Majer (Kraków: Wolters Kluwer, 2011), 954.

79 Franciszek Bączkowicz, Józef Baron, Władysław Stawinoga, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, 
t. 2 (Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża, 1958), 585.

80 Edward Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4 (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985), 
283.

81 „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi”, nr 3.3.
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która powoduje istotne konsekwencje finansowe82. Jako alienację należy rozumieć prze-
niesienie prawa własności z jednego podmiotu na drugi tytułem darowizny, sprzedaży 
lub zamiany83, a w znaczeniu szerokim alienacją jest również: ustanowienie dzierżawy, 
najmu, zastawu, hipoteki, służebności gruntowej i osobistej.

Ostateczne rozróżnienie powyższych trzech rzeczywistości zależne jest od aktual-
nego prawodawstwa partykularnego. Jest ono odmienne nawet w wydawałoby się bli-
skich Kościołach partykularnych84. Jednak bezsporne jest, że proboszcz zakonny może 
dokonywać czynności nieprzekraczających zarządu zwykłego samodzielnie, do czynno-
ści przekraczających zarząd zwykły potrzebuje pisemnego upoważnienia od ordynariu-
sza zgodnie z partykularnym prawem, a w przypadku alienacji proboszcz zobowiązany 
jest uzyskać zezwolenie biskupa diecezjalnego, który takowe wydaje za zgodą rady do 
spraw ekonomicznych, kolegium konsultorów i zainteresowanych osób85, przy zacho-
waniu norm dotyczących konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia od Stolicy 
Apostolskiej w przypadku przekroczenia summa maxima określonej przez Konferencję 
Episkopatu Polski. Brak wyżej wymienionych zgód czyni czynność prawną nieważną, 
również na kanwie prawa państwowego86.

Nad wykonywaniem powierzonych proboszczowi zakonnemu czynności dotyczących 
dóbr doczesnych nadzór pełni zarówno biskup diecezjalny, jak też przełożony zakonny. 
Biskup diecezjalny może dokonywać m.in. wizytacji kanonicznej parafii, podczas któ-
rej sam lub poprzez swoich przedstawicieli sprawdza aktualny stan parafii pod kątem 
zarządzania majątkiem parafii. Sprawdzany jest stan budynków kościelnych i służących 
duszpasterstwu, stan majątku i finansów parafialnych, sposób administrowania mająt-
kiem kościelnym (…) kancelaria parafialna i archiwum, ich wyposażenie, księgi para-
fialne oraz sposób przechowywania dokumentów kościelnych87. Natomiast przełożony 
zakonny nie może jednak ingerować w sposób zarządzania. Ma obowiązek jedynie 
czuwać nad przestrzeganiem prawa. Ewentualne nadużycia może zgłosić najpierw prze-
łożonemu wyższemu zakonnemu i równolegle biskupowi diecezjalnemu88. Z uwagi na 
doniosłą rolę kontrolną i nadzorczą należy wskazać, że biskup diecezjalny i przełożony 
zakonny również mają duże znaczenie w zakresie dóbr doczesnych parafii powierzonej.

82 Paweł Kaleta, „Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle 
KPK/1983”, 191.

83 KPK, kan. 1291 i 1292 §1–4.
84 Arkadiusz Domaszk, Dobra doczesne Kościoła (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, 2016), 207; Kaleta, „Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach mająt-
kowych w świetle KPK/1983”, 192.

85 KPK, kan. 1291 i kan. 1292 §1.
86 „Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., IV CK 108/03”, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywil-

na (OSNC) 4 (2005): poz. 65.
87 Jan Dyduch, „Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii”, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-his-

toryczny 44, 1–2 (2001): 28.
88 Zbigniew Podlecki, „Niektóre aspekty relacji prawnych między klasztorem a parafią przy klasztornym kościele 

parafialnym”, Roczniki Nauk Prawnych 9, 2 (1999): 70.
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Poza proboszczem, zadania związane z dobrami doczesnymi parafii pełni również 
Parafialna Rada Ekonomiczna89. Kieruje się ona wyłącznie prawem powszechnym i nor-
mami biskupa diecezjalnego, nie obowiązują ją normy instytutu zakonnego. Jak stwier-
dza instrukcja KEP: „winny się kierować w swoich pracach statutem i regulaminem 
pracy, które winny być zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego”90. Rada Ekonomiczna 
wspomaga proboszcza, ma głos doradczy i jest wyrazem uczestnictwa całego Ludu 
Bożego w zbawczej misji Kościoła. Celem istnienia oraz funkcjonowania rady jest spra-
wowanie jak najlepszego zarządu nad dobrami kościelnymi i wykorzystywanie wiedzy 
oraz doświadczenia osób biegłych w zarządzie materialnym91.

Zakończenie

Należy wskazać, że współpraca pomiędzy diecezją a instytutem zakonnym wyrażona 
w formie umowy o powierzeniu parafii, może stanowić ważny i niezwykle potrzebny 
element wzbogacania życia diecezjalnego. Współpraca ta może przynosić wiele dobrych 
owoców. Istotnym jest jednak, aby strona formalna tej współpracy miała odpowiednie 
formalno-prawne podłoże, zapewniające skuteczne wykonanie idei powierzenia parafii. 
Bez rzetelnej treści umowy, przewidzenia wielu trudnych sytuacji, które mogą zaistnieć 
w przyszłości czy też bez wystarczającej dobrej woli wszystkich podmiotów pracujących 
przy wykonaniu tejże umowy, działania te stają się ryzykowne, przez to mogą przynieść 
więcej złego, niż dobrego. Jednym z newralgicznych elementów tej współpracy jest kwe-
stia dóbr doczesnych. Dla uniknięcia w przyszłości negatywnych konsekwencji takiej 
umowy, trzeba pamiętać o tym, aby kwestie te były bardzo dobrze ujęte i opisane w tre-
ści umowy.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje kwestie związane z umową powierzenia parafii instytutowi zakonnemu 
na podstawie kan. 520 KPK. Punkt wyjścia stanowi ogólna charakterystyka (także w ujęciu 
historycznym) relacji między zakonami a diecezją. Na tej podstawie autor omówił szczegó-
łowo aspekt teoretyczny kan. 520 KPK. Następnie przedstawiono aspekt praktyczny wyżej 
wymienionej umowy. Zagadnienia te poddano analizie przede wszystkim w kontekście rela-
cji majątkowych, jakie zachodzą między domem zakonnym a diecezją. Analizując te relacje, 
autor zwraca szczególną uwagę na kwestie personalne – jakie osoby występują w szerokim 
spektrum zagadnienia umowy powierzenia parafii, jaką mają rolę i znaczenie. Sformułowano 
również postulaty co do zalecanych i ważnych zapisów umowy powierzenia parafii. Wska-
zano przy tym przykłady, które ze względów praktycznych powinny być normowane w umo-
wie. Artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych elementów związanych z umową 
powierzenia parafii instytutowi zakonnemu, a także uwypukla kwestie problematyczne, nie 
pozostawiając ich bez propozycji rozwiązań.

Słowa kluczowe: kan. 520, parafia zakonna, umowa powierzenia parafii
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Abstract

PROPERTY MATTERS IN THE CASE OF THE RELIGIOUS PARISH ENTRUSTED 
BY CAN. 520

The article presents issues relating to the contract for entrusting a parish to a religious institute 
based on can. 520. The starting point is the general characteristics (also in historical terms) 
of the relationship between convents and the diocese. The author considers in detail the the-
oretical aspect of can. 520 and then the practical aspect of the above-mentioned agreement. 
These issues are analysed first of all in the context of the ownership of properties belonging to 
the religious house and/or the diocese. Analysing these relationships, the author pays special 
attention to the personal matters, namely, who appears in the broad spectrum of the issue of the 
parish entrustment agreement, and their meaning and role within it. The author also mentions 
requirements recommended by canon law and important provisions of the parish entrustment 
agreement. At the same time, the author offers some examples, which, for practical reasons, 
should be consistent in the contract. The article presents a summary of the most important 
elements relating to the parish’s contract for a religious institute, and highlights problematic 
issues, suggesting proposals for solutions.

Keywords: can. 520, entrusting parish, contract for entrusting the parish



Edward Sienkiewicz1

RELIGIJNE CZY ŚWIECKIE (POLITYCZNE) 
POCHODZENIE PRAWA W MEZOPOTAMII (?)

Wstęp

Jaki sens kryje w sobie zajmowanie się najstarszymi, znanymi cywilizacjami lub (jak 
chciał tego swego czasu Hans Waldenfels) kulturami2 w kontekście prawa? Tym bardziej 
rozstrzyganiem, na podstawie dostępnych źródeł, o jego świeckim czy też religijnym 
pochodzeniu. I choć w tak zarysowanej problematyce pojawia się przynajmniej kilka 
bardzo ważnych kwestii, o których właśnie w związku z pochodzeniem prawa i jego reli-
gijną konotacją nie sposób nie wspomnieć, trudno nie dostrzec wciąż aktualnych i bardzo 
burzliwych sporów na temat związków prawa z religią. Spory te, podobnie jak toczące 
się na różnych poziomach i angażujące nie tylko prawników dyskusje, wynikają natural-
nie z rozbieżnych stanowisk reprezentowanych przez ich uczestników. Najbardziej ogól-
nie można je określić jako opowiadające się za związkiem, nawet dość ścisłym, religii 
i prawa, oraz utrzymujące ich radykalną separację, konieczną – jak podkreślają zwo-
lennicy tej drugiej opcji – we właściwym rozumieniu i stanowieniu prawa. Tym rady-
kalnym stanowiskom towarzyszą próby zbliżenia ich i niejako wypośrodkowania opinii. 
Tej ostatniej inicjatywy nie należy oczywiście rozumieć jako najbardziej odpowiadają-

1 Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu monografii i wielu artykułów z dziedziny teologii systematycznej. 
W swoich pracach zajmuje się antropologią teologiczną, personalizmem, teologią narodu, państwa, eklezjologią, 
filozofią polityczną i teologią prawa; e-mail: esienkiewicz@op.pl.

2 Hans Waldenfels w swojej propozycji wykładu teologii fundamentalnej w kontekście (kontekstualnej) jest przeko-
nany, że ze względu na swoje osiągnięcia i umożliwiające je – pojawiające się na przestrzeni wieków – rozstrzy-
gnięcia, tylko cywilizacja chrześcijańska, którą czasami nazywa europejską, zasługuje na takie miano. Niemiecki 
teolog nie deprecjonuje innych kultur. Zwraca uwagę na ich bogactwo i znaczenie w cywilizacyjnym rozwoju 
ludzkości. Niemniej tylko ten jeden fenomen – jego zdaniem – umożliwia pojawienie się rozwiązań, które w każ-
dym innym miejscu na świecie muszą być niejako powtarzane, aby mógł się pojawić w kulturach odległych od 
europejskiej, porównywalny do niej poziom rozwoju struktur społecznych. Hans Waldenfels, O Bogu, Jezusie 
Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia  fundamentalna w kontekście czasów obecnych, tłum. Antoni Paciorek 
(Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993).
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cej poszukiwaniu prawdy. Niemniej – jak się wydaje – bardzo potrzebnej. Przynajmniej, 
jeśli chodzi o stworzenie jakiejś przestrzeni, spotkania reprezentantów rozbieżnych sta-
nowisk i możliwości dialogu.

Tymczasem o potrzebie oddzielania polityki od religii nikt dziś w chrześcijańskiej 
refleksji wiary – podobnie jak poza nią – raczej nie dyskutuje. Poza dyskusją – przy-
najmniej na tym poziomie – powinna być również potrzeba obecności wiary (religii) 
w polityce. Chociażby ze względu na potrzebę przestrzegania w niej zobowiązujących 
wszystkich i niewzruszonych wartości3. Dlatego odróżnienie to i oddzielenie polityki od 
religii, także w refleksji naukowej, nie powinno być utożsamiane z radykalną separacją. 
Co się dzieje, kiedy takiego rozróżnienia, jak również związku, brakuje, pokazuje histo-
ria naszej cywilizacji, aż po czasy współczesne. Przy czym trudno ją ograniczać tylko 
do sporu, przez całe wieki, papiestwa z cesarstwem, a obecnie państwa z Kościołem, 
ponieważ spór taki ma swoje daleko idące konsekwencje.

A jak jest w przypadku prawa? Czy obowiązuje tu taka sama zasada? W jaki spo-
sób należy rozkładać akcenty w chrześcijańskiej teologii, kiedy podejmuje się w niej 
zagadnienie heteronomii i autonomii prawa? Co się dzieje kiedy jest ono wiązane z reli-
gią i kiedy jest od niej radykalnie separowane? Odpowiedź na te pytania powinna być 
poprzedzona wnikliwymi i gruntownymi badaniami, w których trudno pominąć historię, 
pozwalającą niejako odkryć naturalną i obecną na długo przed chrześcijaństwem, reli-
gijną konotację prawa, sięgającą najstarszych kultur czy też cywilizacji.

1. Cywilizacja najstarsza, choć nie najwcześniej odkryta

Już na samym początku mogą się pojawić wątpliwości czy sięganie aż tak daleko w prze-
szłość, do najstarszych znanych kultur, na temat których źródła umożliwiające ich pozna-
nie – ze zrozumiałych względów – są dość ograniczone, może nas w jakimkolwiek sensie 
przybliżyć do rozwiązania problemu związków prawa z religią. Zwłaszcza, kiedy w dość 
powszechnej opinii właściwe chrześcijaństwu i przez nie właśnie współczesnej cywiliza-
cji, rozwiązania w kwestii religii i prawa zdają się tym najbardziej pierwotnym rozstrzy-
gnięciom zaprzeczać, a przynajmniej niewiele mają z nimi wspólnego. Czy jednak na 
pewno? Czy rzeczywiście od żyjących kilka tysięcy lat przed nami, tworzących pierw-
sze struktury państwowe i w związku z tym najbardziej pierwotne rozwiązania prawne 
religijnych przecież Sumerów, niewiele lub zgoła nic człowiek współczesny nie może się 
już nauczyć?

Zanim nastąpi odpowiedź na te pytania, warto sobie uświadomić, że w związku 
z Mezopotamią i jej odkryciem pojawia się pewien problem. Otóż, ponownie odnosząc 
się do obiegowych opinii, a do niedawna także naukowych źródeł, wbrew wielu opra-

3 Rene Laurentin, Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, tłum. Tadeusz Jania (Kraków: Wydawnictwo M, 1999), 83–
84; Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. Wiesław Szymona 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2007), 46.
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cowaniom, wyłaniających się z prehistorii cywilizacji czy też kultur, to nie starożytny 
Egipt, a właśnie Mezopotamia4 jest najstarszą5 i najdłużej trwającą (prawie trzy tysiące 
lat), choć nie bez dość znaczących zmian i modyfikacji, będąc wyjątkowym w dziejach 
przykładem łączenia zmienności i stałości6. Chodzi również o kulturę, zgodnie z dotych-
czasowymi wynikami badań, najbardziej wpływającą nie tylko na obraz Bliskiego 
Wschodu, wyłaniający się z odległej od współczesnej cywilizacji przeszłości, ale także 
na świat starogrecki. Co zadecydowało o tak istotnej z historycznego punktu widzenia 
pomyłce w wielu opracowaniach koncentrujących się przede wszystkim na starożytnym 
Egipcie?

Otóż Kraj Faraonów został odkryty i był szeroko opracowywany znacznie wcześniej 
niż kraina Sumerów. W tym kontekście wielu zainteresowanych tą problematyką autorów 
wskazuje na pewien paradoks. Ich zdaniem polega on na dość skąpej – w porównaniu 
np. ze starożytnym Egiptem – wiedzy przeciętnie wykształconego, współczesnego czło-
wieka, na temat Mezopotamii. Tyle tylko, że w dużym stopniu odpowiadają za to sami 
naukowcy. Zajmująca się bowiem tą kulturą, początkowo dość wąska grupa specjali-
stów skoncentrowana była na bardzo szczegółowych, właściwie niedostępnych szerszym 
kręgom zainteresowanych, zagadnieniach. Nie starali się oni również jakoś szczególnie 
przebijać do świadomości interesujących się historią czytelników i „reklamować” swoich 
osiągnięć na zewnątrz. Zatrzymując się nieco przy tej paradoksalności, warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden dość zaskakujący fenomen. Wspomniani specjaliści nie byli – jak 
to się najczęściej zdarza – kontynuatorami poprzedzających ich badaczy, z których wyni-
ków mogli korzystać, lub w oparciu na swojej wiedzy i niejednokrotnie bardziej udosko-
nalony warsztat je korygować. Pierwszymi bowiem zainteresowanymi, wznoszącymi się 
na terenie dzisiejszego Iraku i skrywającymi ślady zapomnianej kultury kopcami (wzgó-
rzami)7, nie byli zawodowi i odpowiednio do tego przygotowani archeolodzy. Pojawili 
się oni na tych terenach już po ogłoszeniu światu swoich odkryć przez przybywających 
w innych celach pasjonatów i amatorów. Ze zrozumiałych względów dotarcie do najbar-
dziej pierwotnych śladów, przez odpowiednio do tego przygotowanych uczonych, okazało 

4 Nazwa pochodzi od greckiego mesos – między i potamos – rzeka, czyli kraj znajdujący się między rzekami. Me-
zopotamią, czyli Międzyrzeczem, grecki geograf Polibiusz, w drugim wieku przed Chrystusem, nazwał rozległą 
dolinę wciśniętą między góry Kaukazu, Zatokę Perską, płaskowyż irański i Pustynię Syryjską. Dolina ta, powstała 
wskutek działania wód Tygrysu i Eufratu, dzięki wylewom tych rzek zawdzięcza swoją urodzajność. Zostało to 
skrzętnie wykorzystane przez mieszkającą na tych terenach oraz napływającą ludność, uzyskującą dzięki swojej 
pracy i przez jej organizację wysokie plony, znacznie przekraczające zapotrzebowanie jednego gospodarstwa.

5 Tomasz Jelonek, Kultura mezopotamska a Biblia (Kraków: Petrus, 2009), 5–6.
6 Najpierw Sumerowie, a później inne ludy: Akadowie, Gutejowie, Amoryci, Asyryjczycy, Kasyci, Babilończycy 

(Chaldejczycy) i Persowie, nie tylko przyjęły ich kulturę, ale również nieco dowartościowały. Nawet jeśli nie 
wolno mówić o zmianach na tyle istotnych, aby decydowały one już o powstaniu nowej, odróżniającej się od 
poprzedniej, rzeczywistości. Związane jest to z takimi centrami – kreującymi jej najbardziej charakterystyczne 
cechy i wartości – jak miasta Ur, Uruk, Kisz, Nippur, Agade, Babilon, Aszur i Niniwa, położonymi nad Tygrysem 
i Eufratem lub nad odnogami Eufratu, w granicach dzisiejszego Iraku. Georges Roux, Mezopotamia, tłum. Beata 
Kowalska, Jolanta Kozłowska (Warszawa: Dialog, 2003), 16–17.

7 C.W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni. Powieść o archeologii, tłum. Jerzy Nowacki (Warszawa: Polski Instytut 
Wydawniczy, 1987), 222.
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się już niemożliwe, ponieważ wiele z nich zostało bezpowrotnie zatartych wskutek nie-
profesjonalnego postępowania8. Archeologiem z prawdziwego zdarzenia i profesjonalistą 
był dopiero Robert Koldewey (1855–1925), który odkopał Babilon. W pracach wykopali-
skowych poprzedzali go: Claudius James Rich (1787–1821) rezydent Kompanii Wschod-
nio-Indyjskiej, Paul-Émile Botta (1802–1870) konsul francuski i Austen Henry Layard 
(1817–1894)9, którzy nie byli archeologami. Do stosunkowo późnych odkryć i dość słabej 
znajomości uzyskanych dzięki nim artefaktów, przyczyniają się także rzadziej odwie-
dzane przez turystów tereny współczesnego Iraku, niż Krety, Grecji kontynentalnej, a do 
niedawna również Turcji i Egiptu10. Nie sposób pominąć w tym miejscu trudności, jakie 
wiążą się ze wzmagającymi się konsekwencjami wojny w Zatoce Perskiej i tak zwanej 
„wiosny arabskiej”, czy wreszcie z pojawieniem się i działalnością Państwa Islamskiego 
oraz aktywnych na tych terenach komórek terrorystycznych.

2. Znaczenie prehistorii

Innym, utrudniającym pracę historyka problemem jest okrywający w dużej mierze tę 
najwcześniejszą kulturę wymiar prehistorii. I choć badacze są wobec tego zagadnienia 
często bezradni, zdani na bardzo szczątkowe informacje, uciekając się do tworzonych na 
ich podstawie hipotez, to w imię rzetelności nie wolno całkowicie się poddawać. Mimo 
że niewiele wiadomo na ten temat, a obecna wiedza w tym względzie – trzeba przyznać – 
szczątkowa, często oparta jest na domniemaniach, co w zasadzie uniemożliwia jakąkol-
wiek systematyzację i periodyzację, to właśnie ten okres zadecydował o rozwiązaniach, 
które się z prehistorii niejako wyłaniają i można już je analizować oraz systematyzować. 
Innymi słowy, to właśnie w prehistorii dokonały się rozstrzygnięcia, decydujące o kie-
runku procesu, w którym będzie podążał człowiek na ziemi11. Ale i w analizowanym 
już oraz systematyzowanym na podstawie dokumentów lub artefaktów materiale badaw-
czym, istnieją poważne luki, a dostępne, dotyczące kultury mezopotamskiej znaleziska, 
wciąż oczekują na wyczerpujące przebadanie12.

Prehistorię mezopotamską dzieli się obecnie na sześć wielkich okresów, których nie 
należy rozumieć jako oddzielonych od siebie wyraźnie i zamkniętych etapów. Nawet 

8 Aleksander Kondratow, Zaginione cywilizacje, tłum. Stefan Michalski (Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 
1988), 80–81.

9 Bolesław Kumor, „Babilon”, w: Encyklopedia katolicka, t. 1 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, 1995), kol. 1231–1233.

10 Roux, Mezopotamia, 11.
11 Rémi Brague, Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza, tłum. Maria Wodzyńska, Anna Kocot, Biblioteka 

Teologii Politycznej 11 (Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej”, 2014), 17.
12 Nadal nie przebadano dokładnie m.in. tabliczek odkrytych w ogromnej bibliotece asyryjskiego króla Assurbanipa-

la i w świątyni jednego z mezopotamskich miast (ponad sto tysięcy klinowych dokumentów), co utrudniają pro-
blemy z odczytywaniem pisma klinowego. Niemniej, odkrycia te zaowocowały powstaniem odrębnej dziedziny 
wiedzy, samodzielnej nauki filologicznej – asyriologii. Wszystko to rzuca nowe światło na proces wynalezienia 
pisma właśnie w Mezopotamii.
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jeśli wyodrębnione dość sztucznie, tworzą one chronologiczną panoramę, pozwalającą 
ukazać zmiany kulturowe, jak również te zachodzące w samej populacji, decydujące 
również o jej mentalności oraz kształtującej się tożsamości w ciągu przynajmniej trzech 
tysiącleci, w których wyodrębniała się kultura sumeryjska lub dokładniej sumero-aka-
dyjska13. Odrębne dotąd ludzkie aktywności i umiejętności, takie jak rolnictwo, meta-
lurgia, garncarstwo, budowanie świątyń, zostały skoordynowane. Zmiany te prowadziły 
do powstawania miast z dawnych wsi i porozrzucanych skupisk domostw, a właściwie 
prymitywnych, trzcinowych szałasów14.

Zgodnie z dość powszechną opinią uczonych, granicę między prehistorią a czasami 
historycznymi wyznacza wynalezienie pisma, co miało miejsce właśnie w Mezopotamii 
i datowane jest mniej więcej na 3400 rok przed Chrystusem. Pismo okazało się także 
najważniejszą przyczyną odkrycia Sumerów, którego nie dokonali ani archeolodzy, ani 
historycy, ale właśnie lingwiści. Spośród tych ostatnich na wyróżnienie zasługuje francu-
ski asyrolog niemieckiego pochodzenia Jules Oppert (1825–1905). Podczas posiedzenia 
Francuskiego Towarzystwa Numizmatyki i Archeologii (17 stycznia 1869 r.) zauważył on, 
że na wielu pochodzących z Mezopotamii tabliczkach utrwalony jest język nieznanego 
ludu, który nie jest językiem asyryjskim i babilońskim. Nazwał ten język sumeryjskim 
od starożytnej nazwy południowej Mezopotamii, zwanej Sumer lub Szumer. Istnienie 
języka przesądzało o istnieniu ludu, który się nim posługiwał, co dopiero później potwier-
dziły odkrycia archeologiczne. Nie pozwoliły one jednak rozwiać wszystkich, związa-
nych z poznaniem tego ludu, trudności. Nadal nie sposób stwierdzić z pewnością czy 
lud ten żył od zawsze na tych terenach, czy też przywędrował – jak twierdzą niektórzy 
uczeni na podstawie ich języka – z Tybetu w północnych Indiach15. Niemniej wyłaniające 
się struktury społeczne, których podstawą był o wiele bardziej zorganizowany sposób 
życia, niż ten właściwy ludom pierwotnym (myślistwo i zbieractwo w małych grupach 
plemiennych)16, były w Mezopotamii bardzo ściśle związane z wymiarem religijnym. 
W najbardziej ostry sposób uwyraźnia się to w instytucji króla, wprost uwarunkowanej 

13 Chodzi tu o okres Hassuna 5800–5500; Samara 5600–5000; Halaf 5500–4500; Ubajd 5000–3750; Uruk 3750–
3150; Dżamdat Nasr 3150–2900. Roux, Mezopotamia, 52–53.

14 Przejście od neolitu do historii, od małych osiedli, skupisk domostw niewychodzących poza rodzinę lub klan, od 
wspólnot rolniczych i pasterskich do społeczeństw bardziej zorganizowanych, licznych, urozmaiconych i zróż-
nicowanych, zhierarchizowanych i kształcących się, dokonywało się bardzo powoli. Najprawdopodobniej nigdy 
człowiek nie będzie mógł poznać i usystematyzować wszystkich, decydujących o tym przechodzeniu czynników, 
mimo że coraz wyraźniej zdają się przed nami odsłaniać – przeważnie dzięki odkryciom archeologicznym – naj-
ogólniejsze zarysy decydujących o tym mechanizmów. Rozwiązania te nie zostały w całości importowane do 
Mezopotamii, ale też nie powstały od początku do końca tylko w tym miejscu. To bardzo długi, żmudny proces 
nakładania się na siebie i warunkowania wzajemnie wielu procesów oraz elementów natury architektonicznej, 
technologicznej i artystycznej. Roux, Mezopotamia, 52.

15 Marian Leon Bielicki, Zapomniany świat Sumerów (Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 1996), 29.
16 Dokładne określenie pochodzenia Sumerów wciąż pozostaje nieodkrytą do końca tajemnicą. Mogli oni przywę-

drować z innych terenów, ale równie dobrze mogli oni żyć w Mezopotamii od zawsze, jako liczny, różnorodny 
lud, zajmujący ten uprzywilejowany – jeśli chodzi o warunki klimatyczne – teren, jakim był Bliski Wschód, od 
późnego paleolitu do neolitu. Tom B. Jones, The Sumerian Problem (New York: John Wiley, 1969).
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wierzeniami Sumerów i przejmujących od nich tradycję, innych, napływających na te 
tereny ludów.

Próbując przenikać okryte gęstym mrokiem tajemnicy czasy prehistoryczne, należy 
wziąć pod uwagę czynniki decydujące o pojawieniu się w dorzeczu Tygrysu (ok. 1,85 tys. 
km) i Eufratu (ok. 2,7 tys. km) „nagłego” wzrostu mieszkańców. Przy czym konieczne 
wydaje się zastrzeżenie, że wiele właściwych określeń i sposób ich stosowania, ma w tym 
wypadku charakter dość względny. Słowo „nagły” nie odzwierciedla bowiem poczucia 
czasu, składającego się na to doświadczanie oraz rozumienie następujących po sobie 
zmian; ich charakteru i tempa. Można tu mieć do czynienia z setkami lat. Przy tej oka-
zji należałoby odnieść się do problemu owego pojawienia się ludów, z którymi – poza 
wspomnianym wynalezieniem pisma – wiąże się fenomen przekroczenia granicy dzie-
lącej prehistorię od historii. Najprawdopodobniej nie chodzi tu o przywędrowanie na te 
tereny ludności już jakoś ukształtowanej, z dość charakterystycznymi i brzemiennymi 
w skutki osiągnięciami. Nie wyklucza to napływu spowodowanego zmieniającymi się 
warunkami klimatycznymi, zmuszającymi ludzi do opuszczania wysychających terenów 
i przenoszenia się w miejsca jeszcze wilgotne, gdzie można było uprawiać ziemię17. Ale 
nie można również z całą pewnością stwierdzić, że przybywały one na tereny dotąd 
zupełnie niezamieszkałe. W jakimś sensie jałowe. Jak się wydaje, chodzi o wielorako 
uwarunkowany i złożony proces, w którym powiększanie się populacji związane było 
z warunkami klimatycznymi. Mogła temu towarzyszyć potrzeba chronienia się przed 
innymi, bardziej agresywnymi i zaborczymi szczepami lub plemionami. Ludy te mogły 
się spotykać z już mieszkającą na tych terenach ludnością, choć bardzo rozproszoną 
i słabo zorganizowaną.

Spotkanie to i współdziałanie wielu towarzyszących temu czynników, spowodowało 
konieczność porządkowania relacji, jakie się między nimi pojawiały. Proces ten wiązał 
się z problemami, nawet jeśli w fazie bardzo wczesnej, charakterystycznymi w rozumie-
niu oraz kształtowaniu prawa. Chociażby w kwestii regulacji swobody przemieszcza-
nia się i osiedlania. W każdym razie, u podstaw tych zmian leży potrzeba zdobywania 
pokarmu i zapewniania sobie coraz bardziej trwałej oraz w miarę stabilnej egzystencji. 
Przesądza to o „rolniczych” podstawach nie tylko drogi do cywilizacji, ale również naj-
wcześniejszych rozwiązań, decydujących o przechodzeniu od wspólnot pierwotnych do 
społeczności coraz bardziej zorganizowanej, co już wprost związane jest z koniecznością 
ustanawiania porządkujących norm (prawnych) i zobowiązywania do ich przestrzega-
nia18. Organizacja pracy, wspólnie podejmowanych zajęć we wczesnym Sumerze, pozwa-

17 Hans J. Nissen, Grundzüge einer Geschichte der Frühzeit des vorderen Orients (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft (WBG), 1983).

18 Kopanie rowów, pozwalających odprowadzać nagromadzone ilości wody i chroniących osiedla ludzkie przed 
zalaniem, nawadniając przy tym położone poniżej pola, wymuszało coraz większą organizację pracy. Następują-
cemu powoli porzuceniu polowań i zbieractwa, stanowiących dotąd podstawowy sposób zdobywania pożywienia, 
towarzyszył, po raz pierwszy występujący właśnie w Sumerze, brak konieczności zajmowania się rolnictwem 
przez wszystkich należących do społeczności. Jeden rolnik mógł bowiem wytworzyć więcej pokarmu, niż potrze-
bowała jego rodzina. Dzięki temu wymieniano nadwyżkę na inne towary, których wytwarzaniem zajmowali się 
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lających w sposób uporządkowany uprawiać ziemię i budować z czasem miasta, tudzież 
powstające, pierwotne struktury społeczne, opierały się na koniecznych w tym celu roz-
wiązaniach normatywnych i posłuszeństwie im. Nawet jeśli pierwotnym i niespisywa-
nym19, to jednak prawie, którego przestrzeganie domagało się ograniczeń i zobowiązań.

3. Prawo a fenomen przywództwa

Na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, że powstające w Mezopota-
mii pierwsze reguły prawne zaczęto wyraźnie rozwijać w związku z dwoma, dość cha-
rakterystycznymi elementami, które z kolei trudno oddzielać od kształtującego się w tej 
kulturze przywództwa. Chodzi o powstające miasta w Sumerze i religię. Te pierwsze, 
coraz bardziej rozrastające się i wznoszone przy zastosowaniu trwalszego materiału 
budowlanego, z czasem coraz bardziej ulepszanej techniki, otoczone zwykle murami, 
były powiązane z innymi osadami, znajdującymi się w ich sąsiedztwie, stanowiąc w ten 
sposób struktury państwowe Sumerów, nadal zachowujących przede wszystkim rol-
niczy charakter społeczeństwa, konsolidującego się głównie przez wspólną pracę przy 
nawadniających pola kanałach20. Zabudowa miast koncentrowała się wokół eksponowa-
nego w nich zespołu świątynno-pałacowego. Z kolei wokół świątyni skupiało się całe 
życie społeczno-polityczne i gospodarcze21. Uznawane za najstarsze miasto świata Eridu 
(powstałe ok. 5 tys. lat przed Chr.)22, zostało – według sumeryjskich wierzeń – założone 
przez bogów. Religijne bowiem przekonania Sumerów i następujących po nich mieszkań-
ców Mezopotamii, leżały u podstaw nie tylko urbanizacji, ale również pierwszych, poja-
wiających się w tej kulturze struktur państwowych. Budowa miast, a jeszcze wcześniej 
wspomniana organizacja w ramach prac ziemnych, związanych z rolnictwem, spowodo-
wały powstawanie struktur, które można już nazywać i oceniać odnosząc się do dzisiej-

sąsiedzi, poświęcający się garncarstwu, obróbce metalu, pracy administracyjnej i służbie w świątyni. Zaczynał 
kształtować się porządek, który już na tym bardzo wczesnym etapie niósł ze sobą zagrożenia w postaci problemów 
mieszkaniowych i kanalizacyjnych. Zwielokrotniała je coraz liczniej napływająca ludność do miast, wzrastające 
współzawodnictwo i walki między miastami, a także wyjaławianie gleby wskutek wypłukiwania z niej przez 
rozprowadzaną kanałami wodę soli mineralnych i obniżanie w ten sposób jej żyzności. Sumer: Miasta Edenu, 
Zaginione cywilizacje, tłum. Małgorzata Dors (Warszawa: Wydawnictwo Amber, 1997), 12.

19 Wynalezienie pisma i możliwość spisywania obowiązujących norm, stanowi kolejny, przełomowy moment w hi-
storii prawa. Otóż prawo spisane stawało się przez to lepiej rozpoznawalne; znane, nabierając charakteru obiek-
tywnego, co bardziej zobowiązywało do jego przestrzegania. Duże znaczenie miał też materiał, na którym je spi-
sywano. Wykute w kamieniu traktowane było jako trwałe, niezmienne, co nieco inaczej wyglądało w przypadku 
mniej trwałego materiału np. papirusu. Brague, Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza, 34.

20 Krystyna Łyczkowska, Krystyna Szarzyńska, Mitologia  Mezopotamii (Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne 
i Filmowe, 1986), 9.

21 Hugolin Langkammer, „Babilonia”, w: Encyklopedia katolicka, t. 1 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 1995), kol. 1234–1238.

22 W 3500 roku przed Chr. Eridu zamieszkiwało około 4 tys. ludzi. A większe od niego, ale młodsze Ur, około 3000 
roku, ponad 40 tys. mieszkańców. Podobnie miasta Uruk i Lagasz, o powierzchni ponad 400 ha. Roux, Mezopota-
mia, 66.



354  |  Edward Sienkiewicz

szego rozumienia rządu lub systemu władzy. Po raz pierwszy w dziejach pojawiły się one 
właśnie w Mezopotamii, która z tego powodu – w nawiązaniu do powyższych refleksji – 
może być nazywana cywilizacją.

Ograniczanie jednak problemu władzy, a w związku z tym także stanowienia pierw-
szych rozstrzygnięć prawnych, tylko do okresu powstawania pierwszych miast, oka-
zuje się trudne do utrzymania. Jak na to wskazują inne tradycje, które nie mogły mieć 
jakiegokolwiek związku z Mezopotamią i Sumerami, już na etapie szczepów, plemion, 
w warunkach koczowniczej i bardzo prymitywnej egzystencji, właściwie wyłaniającej 
się z jaskiń, pojawia się problem przywództwa. Naturalnie tego okresu nie sposób prze-
badać i usystematyzować na podstawie właściwych współczesnym naukowcom narzędzi 
oraz metod. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w znaczący 
sposób decydował on o rozwiązaniach, na które wskazują dostępne już naukowej analizie 
ślady. Wspomniane w tym kontekście powstawanie i rozbudowa miast, to bez wątpienia 
nowy etap tego procesu, pozwalający mówić o zmianach, bezpowrotnie odchodzących 
od dotychczasowego sposobu egzystencji.

Sumeryjskie miasta, stające się powoli wielkimi centrami kultury mezopotamskiej, 
to także historia przywódców, a następnie władców, zarządzających poszczególnymi, 
a z czasem nawet kilkoma miastami naraz23. Proces ten wiąże się – jak już wspomniano – 
z wierzeniami mieszkańców Mezopotamii. Dlatego należy omówić go w związku 
z religią24. W przypadku tej ostatniej występuje tu bardzo interesujące zjawisko. Otóż 
wierzenia mieszkańców Mezopotamii, aż po jej kres25, wywodzą się z religii Sumerów26. 
Sumeryjski panteon to dosłownie setki bogów i bogiń, stanowiących odpowiedniki póź-
niejszych bóstw Semitów z Akadu i to do tego stopnia, że nieodosobnione są opinie 
o istnieniu religii babilońskiej jedynie pod postacią religii sumeryjskiej27. Siedzibę bóstw 
Sumerowie lokalizowali gdzieś bardzo wysoko ponad ziemią. Wznoszone przez nich 
zikkuraty28, najprawdopodobniej początkowo jako zapory wodne, były z czasem coraz 
bardziej powiększane, ponieważ wierzono, że na ich szczycie zamieszkują bogowie. Do 
takiej właśnie budowli nawiązuje biblijna Wieża Babel (por. Rdz 11,1–9).

23 Po 3000 r. przed Chr. w takich miastach jak np. Eridu, Ur, Kisz, Umma, Lagasz – powstały pierwsze dynastie 
sumeryjskie. Langkammer, „Babilonia”, kol. 1234.

24 Jeremy Black, Anthony Green, Demons and Symbols (London, 1992).
25 Uczeni mówią o pewnym wyczerpaniu się potencjału tej cywilizacji oraz szybko następujących po sobie zmianach, 

decydujących ostatecznie o nowym kształcie i nowych uwarunkowaniach, rozwijających się w tej części świata 
strukturach państwowych i kulturowych.

26 Jimmy Jack McBee Roberts, The Earliest Semitic Pantheon (Baltimore–London, 1972).
27 Jean Bottéro, Samuel Noah Kramer, Lorsque  les dieux  faisaient  l’homme. Mythologie mésopotamienne (Paris: 

Éditions Gallimard, 1989); Jean Bottéro, „La mythologie de la mort en Mésopotamie ancienne”, w: Death in Me-
sopotamia, ed. Bendt Alster, Mezopotamia 8 (Copenhagen: Akademisk, 1980), 25–52; Thorkild Jacobsen, Henri 
Frankfort, H.A. Frankfort, John A. Wilson, William A. Irwin, The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay 
on Speculative Thought in the Ancient Near East, Oriental Institute Essays (Chicago: University of Chicago Press, 
1977); Jean Bottéro, Mésopotamie. L’écriture, la raison et lex dieux (Paris, 1987), 157–169; Roux, Mezopotamia, 
79–94.

28 Na taką budowlę zużywano około 85 mln cegieł. Jej podstawa sięgała 90 m i tyle samo wynosiła jej wysokość.
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Przez pierwsze dziewięćset lat swojej historii Sumerowie żyli w miastach rządzonych 
przez królów. Choćby pobieżna obserwacja tego procesu pozwala zauważyć, że jest on 
dość długi i złożony. Poza tym był całkowicie uzależniony od wierzeń religijnych, co 
przekładało się na tworzenie i rozumienie prawa w tej pierwszej cywilizacji. W tym 
względzie, pomimo dość licznych świadectw i poświęconych im opracowań, ponownie 
należy zmierzyć się z wymiarem, który wciąż pozostaje odporny na badania uczonych. 
Najprawdopodobniej we wczesnym okresie budowy miast i wznoszenia w nich świątyń, 
poświęconych lokalnym bóstwom, kontrolę nad miastem–państwem i zarządzanie nim, 
sprawowali wszyscy mieszkańcy, reprezentowani przez starszyznę. Z czasem na czoło 
wolnych mieszkańców miasta wysuwał się ensi, któremu powierzano nadzór nad pra-
cami w rolnictwie i innych dziedzinach. Momentem przełomowym zdaje się być zagro-
żenie najazdem przez wrogów. Na ten czas wybierano spośród mieszkańców przywódcę, 
któremu nadawano tytuł lugal – „wielki człowiek”. Niektóre jednak jednostki nie ograni-
czały się tylko do czasu wojny lub realnego zagrożenia w pełnieniu zleconej im funkcji, 
przenosząc ją na czas pokoju i korzystając z wiążących się z nią przywilejów. Dało to 
początek instytucji i godności króla w Sumerze, z czasem uznanej za dziedziczną29, i tym 
samym nowemu prawu oraz nowym zobowiązaniom społeczności.

Zarządzający miastami królowie czynili to w imieniu bóstwa, którego – jak wierzono – 
byli namiestnikami wobec ludzi. Wspomniany tytuł en – pan, odnoszono również do 
bogów (En-lil; En-ki), a także wielkich kapłanów. Za najbardziej zasłużonego władcę 
uznaje się króla Sargona30, któremu udało się połączyć Sumer z północną Mezopotamią. 
Niemniej wszyscy władcy Mezopotamii, od pełniących rządy na terytoriach zajmują-
cych zaledwie kilka kilometrów kwadratowych, aż po potężnych królów Asyrii, władają-
cych na terenach od brzegów Nilu aż po Morze Kaspijskie, byli uważani za „zastępców” 
bogów. Jak wierzono, powoływani byli oni po to, aby zapewnić dobrobyt i porządek 
ludowi. Wymierzali sprawiedliwość, bronili państwa i powiększali je. Stąd zrozumie-
nie historii Mezopotamii bez religii Sumerów byłoby niezmiernie trudne, o ile w ogóle 
możliwe. To, jak wyobrażali sobie oni bogów, zadecydowało praktycznie o ich kulturze, 
sztuce, literaturze (wspaniała epika oraz gnomika) i tworzeniu struktur państwowych, 
rozwiązań politycznych, wreszcie o prawie. Poszczególne miasta, państwo i królestwo 
były własnością bogów, co przygotowało koncentrowanie się kultu oraz społeczeństwa 
sumeryjsko-akadyjskiego wokół świątyni. Pierwszorzędnym zatem obowiązkiem króla 
było dopilnowanie, aby człowiek czynił to, do czego został stworzony, czyli służył bogom, 
oddawał im cześć i starał się im podobać31. Konkretnie wyrażało się to w budowaniu im 

29 Jean-Pierre Grégoire, „Remarques sur quelques noms de fonction et sur l’organisation administrative dans les 
archives d’Ebla”, w: La Lingua di Ebla: atti dell convengo internazionale (Napoli, 21–23 aprile 1980), a cura di 
Luigi Cagni (Napoli: Istituto universitario orientale, Seminario di studi asiatici, 1981), 419; Łyczkowska, Szar-
zyńska, Mitologia Mezopotamii, 10; Roux, Mezopotamia, 118–119.

30 Michał Peter, Dzieje  Izraela (Poznań: Papieski Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 1996), 10; Lang-
kammer, „Babilonia”, kol. 1234.

31 Langkammer, „Babilonia”, kol. 1236.
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świątyń (na wielu odnalezionych wizerunkach w brązie, statuetkach lub stelach, kró-
lowie przedstawiani są z koszem na głowie pełnym cegieł przeznaczonych na budowę 
świątyni), ozdabianiu ich i uroczystych obchodach świąt związanych z porami roku.

4. Król jako prawodawca i administrator

Mezopotamskiego prawa nie powinno się traktować jako wyizolowanego z epoki wiel-
kiego władcy, z którym wiąże się okres szczególnego rozwoju znajdującej się przed nim 
przez trzysta lat w głębokim kryzysie Mezopotamii32. Otóż panujący przez 43 lata (1792–
1750) Hammurabi zjednoczył pod swoim berłem rozdartą krwawymi wojnami Mezopo-
tamię, poskramiając swoich najgroźniejszych wrogów. Za jego panowania Babilon został 
wyniesiony do rangi stolicy, a Marduk do godności jednego z najważniejszych bóstw33.

W tym czasie w Sumerze, nie bez związku z rozwijającą się kulturą, a zwłaszcza 
literaturą i prawodawstwem, przede wszystkim z religią, nasiliły się pytania dotyczące 
ludzkiego losu; jego początku i przeznaczenia, poza tym głębsze refleksje na temat dobra 
i zła. Wystarczy nadmienić, że sztuka i literatura mezopotamska nigdy przedtem nie były 
równie dynamiczne. Za czasów Hammurabiego niemalże klasyczną perfekcję osiąga 
język akadyjski. Obficie czerpie z tych zmian literatura. Kopiowane w licznych wersjach 
utwory sumeryjskie zaczynają być interpretowane w duchu semickim. Niewątpliwie roz-
wój ten wpływa na zmiany w religijności mieszkańców Mezopotamii w tym okresie. 
Wierzenia, początkowo oparte na personifikacji sił natury i jej przejawów oraz na utoż-
samianiu bóstw z przedmiotami, przesuwały się w kierunku przypisywania bogom cech 
ludzkich i uznawania ich nieśmiertelności. W końcu bóstwa zaczęto grupować w triady. 
Pierwsze miejsce wśród bogów zajmował Anu (Anum – gwiazda, niebo), którego miej-
sce od czasów Hammurabiego zajął Marduk34. Badacze wspominają o tym zagadnieniu 
w kontekście wzrastającego znaczenia jednostki w relacji do bóstwa, z którym poszukuje 
ona teraz głębszej i bardziej żywej więzi. Georges Roux pisze nawet o wyodrębniającej 
się w tym czasie religii „osobowej”35. Nawet jeśli uzna się to określenie za wielce prze-
sadzone, to wolno mówić w tym kontekście o coraz większym znaczeniu tego procesu 
w tworzeniu struktur religijno-społecznych na podstawie prawa, w perspektywie coraz 
większej świadomości i znaczenia poszczególnego człowieka.

Wspomnienie o podbojach Hammurabiego i jego dziele jednoczenia Mezopotamii36 nie 
ma charakteru tylko okazjonalnego. Wiąże się z tym bowiem rozwijany przez tego władcę 
system prawny oraz jego rozumienie. Podporządkowując sobie kolejne miasta–państwa, 

32 Langkammer, „Babilonia”, kol. 1234–1235.
33 Leon de Meyer, Hermann Gasche, Michel Tanret, „Tell ed-Der. La vie en Babylonie il y a 4000 ans”, Archeologia 

195 (1984): 8–25; Dominique Charpin, Syrie. Mémoire  et Civilisation (Paris: Flammarion, Institut du Monde 
Arabe, 1994), 149.

34 Langkammer, „Babilonia”, kol. 1235.
35 Roux, Mezopotamia, 172.
36 Peter, Dzieje Izraela, 11–12.
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Hammurabi w zasadzie nie zmieniał istniejącego w nich porządku administracyjnego, 
na który składała się świątynia, władze religijne i miejskie. Dużą wagę przywiązywał 
do tych ostatnich, odpowiadających za porządek publiczny, sądownictwo i pobieranie 
podatków. W poszczególnych miastach ustanowił swojego namiestnika, wyznaczając 
jednocześnie urzędników nieco mniejszej rangi, którzy byli mu bezpośrednio podlegli. 
Oprócz zarządzania dobrami królestwa, rozwiązywali oni różne spory i pilnowali wyko-
nywania rozporządzeń władcy. Zaskakują bardzo szerokie uprawnienia tych urzędników 
i w zasadzie brak ich (?) hierarchii. Podobnie jak ingerencje władcy w najdrobniejsze 
szczegóły37. Mniej więcej w połowie swojego panowania Hammurabi doprowadził dzieło 
centralizacji do końca, przejmując władzę nad działającymi przy świątyniach sędziami. 
Z jednej strony można przypuszczać, że świadczyło to o osłabieniu religijnego charak-
teru prawa, ponieważ wspomniani sędziowie nie nosili już tytułu „sług tego lub innego 
boga”, ale „sług Hammurabiego”. Z drugiej jednak prawodawca ten nie dążył do reformy 
religijnej. W inskrypcjach sporządzonych na jego polecenie wychwala on bogów, dzięki 
którym osiągnął zwycięstwo i okazał się mądrym, sprawiedliwym władcą.

5. Świeckie źródło prawa i religijne sankcje

Z zagadnieniem prawodawstwa w tej starożytnej cywilizacji – stanowiąc szczytowe 
osiągnięcie – najbardziej kojarzy się słynny Kodeks  Hammurabiego38. Znany jest on 
szerzej dzięki odnalezionej w 1901 r., podczas prowadzonych przez Francuzów wyko-
palisk, steli, przywiezionej do Paryża i wystawionej w Luwrze. Zawiera ona 282 prze-
pisy prawne, podzielone na grupy tematyczne. Jak się okazuje, nie jest najstarszym tego 
typu fenomenem na świecie39. Poprzedzają go inne, starsze tradycje, na które powołuje 
się bez wątpienia Hammurabi, tworząc bezsprzecznie dzieło pod tym względem najbar-
dziej wyczerpujące i świadczące o niespotykanej dotąd reformie prawa. Zastane prze-
pisy władca ten stara się modyfikować w taki sposób, aby dostosować je do panujących 
warunków i uzupełniać, kładąc kres nadużyciom w sprawach dotychczas niedostrze-
ganych. W tym przypadku myląca jest nazwa: „kodeks”, a przynajmniej nie może być 
ona rozumiana w najbardziej rozpowszechnionym znaczeniu, ponieważ z jakąkolwiek 
kodyfikacją prawa dzieło to nie ma nic wspólnego. Zawiera za to antologię przykłado-
wych decyzji prawniczych pod tą nazwą40. Potwierdzają to również liczne, pochodzące 
z tego okresu, a także z późniejszych czasów wyroki, które w ogóle nie uwzględniają 
tego kodeksu.

37 Rivkah Harris, Ancient Sippar. A Demographic Study of an Old-Babylonian City (1894–1595 B.C.), Publications 
de l’Institut historique et archeologique neerlandais de Stamboul 36 (Leiden: Nederlands Historisch-Archeolo-
gisch Instituut te Istanbul, 1975), 39–142; Norman Joffee, The Economic Role of the Crown in the Old Babylonian 
Period, Bibliotheca Mesopotamica (Malibu: Undena Publications, 1977), 148.

38 Langkammer, „Babilonia”, kol. 1237.
39 Josef Klima, Prawa Hammurabiego, tłum. Cezary Kunderewicz (Warszawa: PWN, 1957).
40 Jean Bottéro, Mésopotamie. L’écriture, la raison et lex dieux (Paris, 1987), 191–223.
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Wnikliwe badania związków religii i prawa w Mezopotamii pozwalają stwierdzić, że 
bóstwo nie jest bezpośrednim źródłem prawa w tej tradycji. Należy raczej mówić o pew-
nej legitymizacji przez nie działalności legislacyjnej, przez co prawodawca (król) może 
być uznawany za protegowanego wyższej od człowieka instancji41. Zgodnie z tradycją, 
której Hammurabi otwarcie nie negował, władca moralnie był odpowiedzialny przed 
bogami. Dlatego wydawane przez niego decyzje i rozporządzenia były wykuwane w ste-
lach i wystawiane w świątyniach. Hammurabi zaklina przyszłych władców, aby prze-
strzegali tego prawa i grozi karą boską za zniszczenie steli lub odejście od ustanowionych 
przepisów. Kodeks Hammurabiego wyróżnia trzy klasy społeczne: człowieka wolnego, 
którym jest pan lub członek elity, niewolnika i tak zwaną klasę średnią. O tej ostatniej 
wiadomo dziś tylko tyle, że należący do niej cieszyli się pewnymi przywilejami, ale też 
mieli wiele obowiązków42. Nie sposób w tym miejscu omawiać szczegółowo wszystkich 
zawartych w nim przepisów. Zaskakujące, przynajmniej na podstawie współczesnego 
doświadczenia, jest uzależnienie przewidzianych w kodeksie kar za konkretne przewi-
nienia od pozycji społecznej i zarazem ich niezależność od odpowiedzialności wino-
wajcy, brano bowiem pod uwagę wyłącznie fizyczne sprawstwo. Tym niemniej kodeks 
świadczy o sprawiedliwym prawodawcy, troszczącym się zwłaszcza o kobiety i dzieci. 
Rozporządzenia odnoszące się do prawa rodzinnego są bardzo surowe, ale przewidziano 
w nich także okoliczności łagodzące43.

Należy podkreślić wysoki, jak na owe czasy, kulturowy poziom analizowanej tradycji. 
Dość obszerny Kodeks Hammurabiego, poza kwestiami prawnymi, zachwyca elegancją 
stylu, rzucając wiele światła na twardą, wręcz okrutną epokę i odsłaniając jednocze-
śnie jej światłą oraz bardzo ambitną stronę. Mimo wielu znajdujących się w nim bardzo 
restrykcyjnych przepisów, znacząco poszerza wolność człowieka w warunkach wielora-
kiego uzależnienia, które powoli zaczynało być przedmiotem coraz bardziej wnikliwej 
i śmiałej refleksji. Poza tym w omawianej kulturze, w ścisłym związku z prawem, pojawia 
się rozwiązanie dość zaskakujące. Chodzi o relację prawa do wymiaru religijnego. I tu 
wielu autorów mówi wprost o pewnej niezrozumiałej niekonsekwencji, która – nawia-
sem mówiąc – pozostaje nieusuwalną, bez znacznie późniejszych i skonsumowanych tak 
naprawdę dopiero w tradycji chrześcijańskiej, rozwiązań starogreckich. Te jednak nie 
mogły być znane Babilończykom. Dlatego wspomniana niekonsekwencja i zarazem roz-
bieżność należą do ich dziedzictwa, niczego nie ujmując z dość imponujących i zadziwia-
jących wręcz osiągnięć, jeśli tylko nie ulega się pokusie nakładania na nie kalki w postaci 
znacznie późniejszych i pojawiających się już w innych uwarunkowaniach rozwiązań. 
Przez samych mieszkańców Mezopotamii za takie właśnie, czyli niekonsekwentne i roz-
bieżne, nie były one uważane.

41 Brague, Prawo Boga, 42–43.
42 Fritz R. Kraus, Vom mesopotamischen Menschen der altbabylonischen Zeit und seiner Welt (Amsterdam–London: 

North Holland Publishing Company, 1973), 95–117.
43 Roux, Mezopotamia, 180–181.
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Na czym zatem polega owa rzekoma niekonsekwencja i zarazem rozbieżność w rozu-
mieniu oraz tworzeniu prawa przez Babilończyków? Jak się wydaje, zamiast o niekon-
sekwencji i rozbieżności, należy tu mówić o daleko idącym związku. Nawet jeśli nie 
usuwa on całkowicie niezależności. I to w podwójnym sensie. Bodajże najwięcej nie-
porozumień pojawia się przy próbie oceny tych rozwiązań na podstawie znanego nam 
i traktowanego jako konieczny, usystematyzowanego procesu, do tego sformułowanego 
na podstawie nieznanych Sumerom późniejszych wydarzeń. O jaką dwojakość więc cho-
dzi? Otóż Babilończycy – co może zaskakiwać w porównaniu z nie aż tak bardzo odległymi 
od nas czasami – posiadali zdolność rozróżniania sfery polityki i religii. Potwierdzają to 
wyraźnie tworzone przez nich (konkretnie przez suwerena) przepisy prawa, któremu nie 
nadaje się źródła boskiego. Niemniej wszystkie wykroczenia przeciwko prawu, także te 
odnoszące się do władzy suwerena, obwarowane zostały sankcją, o której mówi się, że 
ma charakter religijny. Poza tym, wydawane przez króla prawa, mają wyraźnie świecki 
charakter i nie roszczą sobie pretensji do jakiegokolwiek regulowania sfery sacrum. Ale 
jakiekolwiek wystąpienie przeciwko nim już tę sferę, w postaci kary, wyraźnie angażuje. 
Wskazuje to na taką regulację, zgodnie z którą prawo tworzone przez suwerena nie ma 
źródła religijnego – boskiego, mimo że kara przewidziana za złamanie go odwołuje się 
do religii. Poprzez tak rozumiane prawo, bóstwo się nie objawia i nic o sobie nie mówi. 
Jednak wyraźnie wspomaga ono suwerena w jego aktywności legislacyjnej. W tym kon-
tekście, figurujący wśród innych bogów we wstępie do Kodeksu Hammurabiego Marduk 
i widniejąca na samym szczycie, sporządzonej pod koniec życia Hammurabiego steli, 
postać modlącego się króla, to wskazanie na ostateczne źródło prawa, czyli królewskie 
i podkreślenie podstawy jego sankcji, upatrywanej w bóstwie.

Potwierdzenie wspomnianego rozróżnienia można znaleźć w mezopotamskiej litera-
turze44, w której zagadnienia jurydyczne znajdują się obok religijnych, z zachowaniem 
staranności o walory artystyczne takiego przekazu. Przy czym jedne nie mieszają się 
w żaden sposób z drugimi. Chodzi tu o pisane przez dworskich poetów teologiczne 
prologi i epilogi, między którymi – w tych samych źródłach – znajdują się, całkowi-
cie odrębne od nich przepisy prawnicze, napisane w zupełnie innym stylu45. W takiej 
sytuacji należy mówić o odrębności elementu religijnego od państwowego i boskiego 
od prawniczego. Nie upoważnia to natomiast do twierdzenia, że mamy tu do czynienia 
z całkowitą niezależnością. Nie oznacza tym samym, że taka całkowita niezależność 
najlepiej służy polityce i religii. Nie jest to również rozwiązanie, które uniemożliwia 
wykorzystywanie elementu religijnego do osiągnięcia celów politycznych i odwrotnie. 
Takie rozstrzygnięcie pojawi się bowiem znacznie później, kiedy Jezus poprosi o monetę 
i zapyta o znajdujący się na niej wizerunek (por. Mt 22,15–22), o czym Sumerowie nie 
mieli pojęcia.

44 Langkammer, „Babilonia”, kol. 1237.
45 Brague, Prawo Boga, 42–43.
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Zakończenie

Jak się wydaje – sformułowana swego czasu przez Stanisława Czesława Bartnika opinia, 
według której każda rzeczywistość, zwłaszcza wzbudzająca spory, czy choćby kontro-
wersje lub różne oceny, najlepiej może być zrozumiana i jakoś się wyjaśnia przez swoją 
historię – w pełni się potwierdza. Zgodnie z zarysowaną we wstępie do tego artykułu 
problematyką, chodzi oczywiście o spór dotyczący związków prawa z religią, w tle któ-
rego pojawia się fundamentalne w rozumieniu prawa i jego stanowieniu, zagadnienie 
autonomiczności i heteronomiczności. W sporze tym niejednokrotnie jedno ukazywane 
jest jako najpoważniejsza przeszkoda drugiego. Podobnie jak to samo prawo rozumiane 
jest jako niezależne i przez to najlepiej wypełniające swoją funkcję, kiedy jest całko-
wicie odseparowane od religii. Nie brakuje również głosów przeciwnych, wyrażanych 
przez upatrujących najlepszego funkcjonowania prawa, właśnie w związku, nawet ści-
słym, z religią. Przy czym jednoznaczne wiązanie religii z heteronomicznością prawa, 
a całkowitego braku takiego powiązania z autonomicznością, może być dla wielu uczest-
ników rzeczonego sporu dyskusyjne. Tym niemniej zarówno refleksja naukowa doty-
cząca tego problemu, jak również doświadczenie (jedno i drugie jest raczej trudne do 
pomyślenia bez wzmiankowanej historii) pokazuje, że prawo pozbawione heteronomii – 
z jakichkolwiek powodów – podobnie jak autonomii, jest pojmowane i stanowione wadli-
wie. Nie pozwala właściwie porządkować tworzonej przez człowieka przestrzeni jego 
oddziaływań, wyrażającej się między innymi przez tworzenie struktur społecznych. 
Przede wszystkim jednak nie wytrzymuje krytyki tego kryterium, którym jest sprawie-
dliwość, ponieważ nie tylko nie zakłada, ale nawet nie rozpoznaje wartości (zakorze-
nionych w religii), z których podstawową jest człowiek – podporządkowany prawu, ale 
i prawo stanowiący. Innymi słowy prawo tylko autonomiczne i tylko heteronomiczne 
nie uwzględnia, a przynajmniej nie traktuje właściwie wartości i podmiotowości. Może 
zatem być określone, choć naturalnie w wielkiej ogólności, jako nieetyczne lub nieludz-
kie. Prawo takie pozostanie nieskutecznym również wtedy, kiedy naznaczone będzie 
jakąkolwiek jednostronnością w tym względzie, o czym świadczą problemy faryzeuszów 
w Izraelu i doświadczenia starożytnych Greków.

Odpowiadając na postawione w tym tekście pytanie o religijne czy świeckie źródło 
prawa w Mezopotamii i o ewentualny pożytek z sięgania do wyłaniających się z prehi-
storii kultur, należy stwierdzić, że dokonane w nich rozwiązania w niejednym przypadku 
mogą zaskakiwać, a nierzadko także zadziwiać. Choć trudno zestawiać Sumerów ze 
starożytnymi Grekami, którzy znacząco się przyczynili do rozróżniania i oddzielania 
prawa świeckiego od religijnego, można mówić o osiągnięciach w Mezopotamii, jeśli 
nie przygotowujących takie rozwiązanie, to wyraźnie je zapowiadających. Prawne roz-
strzygnięcia bowiem w tej prastarej kulturze opierają się na rozróżnieniu przez jej twór-
ców wymiaru świeckiego (politycznego) od religijnego. I nie podważają tego – jak się 
okazuje – religijne podstawy, czyli wierzenia Sumerów, w procesie kształtowania przez 
nich struktur państwowych i w związku z tym reguł prawnych. Natomiast co do drugiej 
części pytania, a mianowicie ewentualnych korzyści z sięgania w aż tak odległą prze-
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szłość we współczesnych sporach o religijną konotację prawa, to może warto pamiętać, 
że właśnie owe – wychodzące z prehistorii – rozwiązania, zadecydowały o kierunku 
rozwoju człowieka. W tym o rozumieniu i stanowieniu prawa, które jako sprawiedliwe 
i skuteczne powinno być zawsze zarówno heteronomiczne, jak i autonomiczne. Ponadto 
w sporach o prawo, Mezopotamię trzeba potraktować jako ważny krok – etap (tym bar-
dziej, że pierwotny) na drodze do prawa naturalnego, którego zasady odkryli i sformuło-
wali dopiero starogreccy mędrcy.
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Streszczenie

Mezopotamia, której początki sięgają czasów prehistorycznych, uznawana jest za najstarszą 
cywilizację. Mimo wielu poważnych luk w materiale badawczym, dotychczasowe poszuki-
wania naukowe pozwalają stwierdzić, że w kwestii związków prawa z religią pojawiły się 
w niej dość zaskakujące rozwiązania. Pierwsze uregulowania prawne u Sumerów wiążą się 
z powstawaniem miast i przywództwem, wyraźnie wpisanym w ich wierzenia religijne. Dość 
wcześnie wyłaniająca się w tej cywilizacji instytucja króla, rozumiana jest jako pośredni-
cząca między światem boskim a ludzkim. Nie oznacza to jednak całkowitego utożsamienia 
religii i polityki, o czym świadczą uregulowania prawne w Mezopotamii. Król, który sta-
nowi prawo, nie jest w tej funkcji reprezentantem bóstwa. Ustalając obowiązujące podwład-
nych normy, nie traktuje ich jako pochodzących od boga, co świadczy o rozróżnianiu przez  
Sumerów polityki od religii. Nie zdają sobie oni jeszcze sprawy z konsekwencji tego rozróż-
nienia, o czym świadczy ich niekonsekwencja w kwestii sankcji. Ustanawiając bowiem kary 
za nieprzestrzeganie tworzonego przez siebie prawa, król powołuje się na bóstwo, które w ten 
sposób, nie będąc źródłem prawa, traktowane jest jako jego zabezpieczenie.

Słowa kluczowe: prawo, religia, polityka, wiara, Mezopotamia, Sumerowie, Babilon, pań-
stwo, miasto, kultura, cywilizacja, prehistoria

Abstract

RELIGIOUS OR SECULAR (POLITICAL) ORIGIN  
OF THE LAW IN MESOPOTAMIA (?)

Mesopotamia, whose origins date back to prehistoric times, is considered to be the oldest civi-
lization. In spite of many serious gaps in the research material, the scientific research suggests 
that there are quite surprising solutions regarding the links between law and religion. The first 
legal regulations in the Sumerians are connected with the development of cities and leadership, 
clearly set in their religious beliefs. The institution of a king, appointed in this civilization 
quite early, is understood as an intermediary between the divine and the human world. This 
does not, however, equate religion with politics, as it is evidenced by the legal regulations in 
Mesopotamia. The king who is a law representative is not a representative of the deity. The 
established norms mean that he does not treat the subordinates as coming from god. It proves 
the separation between the Sumerian politics and religion. They are not yet aware of the con-
sequences of this distinction, as it is evidenced by their inconsistency in terms of sanctions. By 
establishing the penalty for disobedience against the law he creates, the king refers to the deity, 
which in this way, without being a source of law, is treated as its protection.

Keywords: law, religion, politics, faith, Mesopotamia, Sumerians, Babylon, state, city, cul-
ture, civilization, prehistory
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W roku 2013, w ramach prestiżowej serii Nowy Komentarz Biblijny, publikowanej przez 
Wydawnictwo św. Pawła, ukazał się pierwszy tom komentarza do Ewangelii według 
św. Marka. Jego autor, ks. prof. Artur Malina, niewątpliwie był gwarantem solidnego 
dzieła egzegetycznego, gdyż od wielu lat zajmuje się dziełem Marka. Niemniej, kiedy 
w międzyczasie ukazały się kolejne komentarze do wszystkich pozostałych Ewangelii, 
komentarz do Ewangelii według św. Marka pozostaje do dziś niedokończony, a wspo-
mniany Autor zajął się w międzyczasie pisaniem komentarza do Listu do Hebrajczyków. 
Dzieło to zostało ukończone i wydane, zatem jest nadzieja na to, że w niedługim cza-
sie dokończony zostanie również komentarz do Ewangelii Marka. Niemniej na rynku 
wydawniczym pojawiło się ostatnio dzieło innego wybitnego polskiego nowotestamen-
talisty, zajmującego się m.in. Ewangelią Markową, ks. prof. Romana Bartnickiego. Co 
prawda Autor nie tłumaczy, dlaczego swój komentarz zaczyna dopiero od Mk 8,27, nie-
mniej w opisanej powyżej sytuacji, dzieło to stanowi obecnie swego rodzaju „kontynu-
ację” komentarza zaproponowanego przez ks. prof. A. Malinę.

Ks. prof. Roman Bartnicki poprzez imponującą ilość swoich dotychczasowych publi-
kacji dał się już poznać polskim czytelnikom, jako świetny egzegeta i zarazem jeden 
z najbardziej kompetentnych znawców Ewangelii Markowej w gronie polskich biblistów. 
Jego nowy komentarz do tej Ewangelii należy zatem powitać z radością, spodziewając 
się zarazem, że wniesie on wiele nowego do dyskusji nad tą częścią Nowego Testamentu. 
W istocie, w typowy dla wszystkich komentarzy sposób, Autor daje czytelnikom najpierw 
możliwość zapoznania się z tym, co stanowi wiadomości wstępne (s. 39–104), pomaga-
jące zrozumieć potem treść samej Ewangelii. Pisze zatem o właściwościach literackich 
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tego dzieła, dyskusji dotyczącej jego datowania, autorstwie, pierwszych czytelnikach 
i miejscu zredagowania Ewangelii Markowej, a wreszcie o jej strukturze.

Czytelnik ma więc przed sobą podstawowe kompendium wiedzy na temat aktual-
nego stanu badań. Ks. prof. Bartnicki stara się być zwięzły w podawaniu wszystkich 
tych informacji. Z jednej strony nie unika prezentacji skrajnych stanowisk, co widać 
w omówieniu dotyczącym datowania Ewangelii Markowej (s. 54–77), z drugiej stara się 
robić to jednak w sposób możliwie zwięzły. Czytelnik otrzymuje więc wszystkie naj-
ważniejsze informacje na temat toczącej się dyskusji, w której bez problemów dostrzega 
przy tym jasno sprecyzowane stanowisko samego Autora (w tym wypadku skłanianie 
się ku tezie „Ewangelia św. Marka jako odpowiedź na propagandę cesarza Wespazjana”). 
Jednocześnie Autor unika zbyt drobiazgowych dyskusji i polemik z poglądami, których 
nie podziela, co z jednej strony pozwala czytelnikowi uniknąć żmudnego przebijania się 
przez gąszcz argumentów, a z drugiej w miarę sprawnie zapoznać się z tym, co istotne 
w zrozumieniu Ewangelii Markowej. To niewątpliwie walor tego komentarza, zwłaszcza 
w oczach odbiorców, którzy nie szukają w nim nade wszystko encyklopedycznej wiedzy 
o całym spektrum naukowej dyskusji ze wszystkimi jej szczegółami, a jedynie dobrego, 
podręcznego i naukowego zarazem komentarza do Ewangelii Markowej, który pozwoli 
szybko i w kompetentny sposób zrozumieć jej treść.

W tym miejscu trzeba raz jeszcze wrócić do zasygnalizowanego już problemu. Dla-
czego komentarz zaczyna się od Mk 8,27? W paragrafie poświęconym strukturze (s. 102–
104) Autor również pokazuje kunszt i swoje doświadczenie, prezentując całe zagadnienie 
w sposób bardzo skondensowany, a zarazem ukazujący całe, bogate spektrum dyskusji 
nad literacką konstrukcją Ewangelii Markowej. Siłą rzeczy odnosi się tu do struktury 
całej Ewangelii, bo tylko tak można zrozumieć miejsce i znaczenie omawianych potem 
w formie egzegezy interesujących go dalszych części tejże Ewangelii. Nie mniej nie tłu-
maczy ani tu, ani wcześniej w swojej „Przedmowie” (s. 21–23), dlaczego nie komentuje 
Ewangelii od samego początku. Nie odbiera to oczywiście żadnych walorów jego komen-
tarzowi. Pozostawia jedynie czytelnika bez odpowiedzi na postawione powyżej pytanie.

Jak pisze we wspomnianej „przedmowie” sam Autor, „Komentarz do ksiąg biblijnych 
powinien być wszechstronny (…) i zawierać objaśnienia filologiczne (…)” oparte na kla-
sycznych już dziś słownikach (s. 21–22), analizę o charakterze społeczno-historycznym 
(s. 22), pozwalającą odkryć i zrozumieć realia świata, w którym rozgrywają się zdarze-
nia opisane w Ewangelii. Autor podaje potem kolejne kroki badawcze, które powinien 
zrobić egzegeta: uwzględnienie kontekstu pierwotnego chrześcijaństwa w odczytywaniu 
treści Ewangelii, sięgnięcie do Starego Testamentu, by zrozumieć metafory i symbolikę, 
a nawet do wczesnego judaizmu, judaizmu rabinicznego i świata greckiego. Następ-
nym etapem – zdaniem Autora – jest odczytanie kerygmatu, czyli przesłania zawartego 
w treści analizowanego tekstu. Ks. prof. Bartnicki jest świadomy, że uwzględnienie tego 
szerokiego wachlarza odniesień, uczyniłoby z komentarza dzieło monumentalne. Takie, 
owszem, są dostępne również na rynku wydawniczym, myślę tu zwłaszcza o komen-
tarzach w językach obcych, ale tworzenia kolejnego dzieła tego rodzaju Autor świado-
mie stara się uniknąć. Nawet bez tego szerokiego spektrum, Jego komentarz składać się 
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będzie z dwóch tomów. Omawiany tu i opublikowany już tom pierwszy liczy sobie 606 
stron. Drugi zapewne nie będzie wiele krótszy.

Pisze zatem ks. prof. Bartnicki: „Autor niniejszego opracowania starał się zrozumieć 
teksty Marka w świetle całej Biblii, przy kluczowych perykopach spoglądając także na 
późniejsze ich odczytywanie (…). Gdyby wszystkie podane zasady zostały dokładnie 
zastosowane komentarz musiałby być niezwykle obszerny. Trzeba było wprowadzić ogra-
niczenia. Niektóre newralgiczne perykopy zostały szczegółowo opracowane (i publiko-
wane wcześniej w postaci artykułów). Inne zostały potraktowane bardziej sumarycznie, 
na podstawie własnej analizy tekstu i istniejących opracowań” (s. 22–23). Innymi słowy, 
Autor informuje swoich czytelników, że daje im do dyspozycji owoce swoich wielolet-
nich badań nad Ewangelią Marka, unika przeładowania swoich analiz zbyt drobiazgową 
dyskusją i zbyt szerokim spektrum odniesień, a zarazem wyraża nadzieję, „że dokonał 
tego (tj. analizy tekstu) w świetle wiary Kościoła” (s. 22). Posługuje się – jak sam pisze – 

„metodą historyczno-krytyczną”.
Jaki jest zatem owoc jego pracy i dokonanych przez niego wyborów? Mamy na 

początku dwa spisy treści: skrócony (s. 5–6) i drugi, jak można się domyśleć, właściwy 
(s. 7–18). W tym pierwszym pominięte zostały przede wszystkim bardzo drobiazgowe 
podpodziały. Ułatwiają one poszukiwanie szczegółów, jeśli czytelnikowi o takie akurat 
chodzi, ale „zaciemniają” zarazem obraz całości, jeśli chce się szybko zapoznać lub zna-
leźć konkretną perykopę. Bez dużej ilości podpodziałów łatwiej zorientować się w zaso-
bach komentarza czytelnikowi, którego te szczegóły przy pierwszym wglądzie w dzieło 
ks. prof. Bartnickego nie interesują. Pomysł Autora na taki „podwójny” spis treści jest 
więc ciekawy i na polskim rynku wydawniczym rzadko, o ile w ogóle, spotykany.

W dalszej części komentarza znajduje się „wykaz skrótów” (s. 25–35) i „transliteracja” 
(s. 36–37), a na końcu obszerna bibliografia (s. 557–606). Na przestrzeni całego komen-
tarza jest ona licznie, choć bez przesady, cytowana lub uwzględniana jako punkt odnie-
sienia dla Autora komentarza. Świadczy to o jego ogromnej erudycji i zarazem bardzo 
dobrej orientacji w badanych zagadnieniach.

Sam komentarz ma potem mniej więcej podobny schemat. Podzielony jest na działy 
obejmujące poszczególne perykopy. Porównując schemat każdego z omówień, zauwa-
żyć można jednak pewne niekonsekwencje. Spójrzmy na to z perspektywy pierwszej 
z omawianych perykop: Mk 8,27–33. Autor proponuje trzyczęściowy schemat: zagad-
nienia literacko-historyczne, egzegeza i kerygmat. Pozostaje mu wierny przy omawianiu 
każdej z kolejnych perykop. Różnice pojawiają się w szczegółach. W pierwszej z perykop 

„zagadnienia literacko-historyczne” obejmują następujące kroki badawcze: delimitacja, 
kontekst, struktura, analiza narracji, gatunek literacki, tradycja i redakcja, historyczność. 
W kolejnych perykopach schemat ten jest jednak nieregularny. Nie wszystkie perykopy 
zawierają analizę narracji (brak jej na przykład w paragrafach 2.2; 2.3; 2.5; 2.6, powraca 
potem znowu w paragrafach 2.7; 2.8 i znowu brak jej w paragrafie 2.9). Paragrafy zaty-
tułowane: „delimitacja” i „kontekst” bywają potem czasem łączone w jeden paragraf: 

„Delimitacja i powiązania z kontekstem” (2.6); „Delimitacja i kontekst” (2.9; 3.7.1.1; 
3.8.1.1), innym razem brakuje paragrafu „delimitacja” (3.9) lub „kontekst” (4.1; 4.2; 4.3; 
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4.4). Nie zawsze zwieńczeniem paragrafu „zagadnienia literacko-historyczne” jest punkt 
„historyczność” (brakuje go np. w punkcie 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9 itd.). Kolejna nieregu-
larność w proponowanym schemacie dotyczy punktu „tradycja i redakcja” (2.1; 2.13.14; 
3.9; 3.10; 4.2), który bywa pomijany (2.2; 3.3), rozbijany na dwa odrębne punkty: „histo-
ria tradycji”; „tradycja i redakcja” (2.3; 2.4; 2.9; 2.10), „tradycja i redakcja” + „historia 
redakcji” (2.6; 2.7; 2.11; 3.8; 3.11); „historia tradycji” + „historia redakcji” (2.8), ograni-
czany do jednego punktu „historia tradycji” (2.5 + nowy punkt „funkcja opowiadania”); 

„historia redakcji” (2.12; 3.7; 4.1; 4.3; 4.4). W paragrafie 3.1 schemat ogranicza się tylko 
do delimitacji, kontekstu i struktury, a zagadnienie zatytułowane „historyczność opisu” 
pojawia się jako podpunkt w punkcie „kerygmat”. W punkcie 2.10 z kolei, kwestia histo-
ryczności zastępuje wręcz paragraf poświęcony kerygmatowi. W paragrafie 3.6 „historia 
tradycji” i „historia redakcji” przedzielone są punktem „próba odtworzenia pierwotnej 
tradycji”. Wreszcie punkt „kerygmat” zawiera czasem dodatkowe podpodziały (2.3; 2.15; 
3.1;) i dopowiedzenia „kerygmat – datowanie wydarzenia” (3.2).

Wskazane niekonsekwencje nie odbierają wartości samej wieloaspektowej analizie 
poszczególnych tekstów. Zdradzają jedynie to, że komentarz jest kwintesencją badań 
prowadzonych przez Autora na przestrzeni wielu lat, o czym pisze zresztą w cytowanej 
powyżej „przedmowie”. Tak więc z jednej strony zostały tu wykorzystane wcześniejsze 
opracowania odnoszące się do niektórych perykop, i one – jak można się domyślać – 
wpłynęły na zakłócenie schematu, a czasem także decydowały o bardziej rozbudowanej 
analizie niektórych perykop. Inne zaś, jak pisał Autor: „zostały potraktowane bardziej 
sumarycznie…” (s. 22).

Trzeba wreszcie zauważyć obecność w komentarzu aż ośmiu ekskursów. Przy podyk-
towanej wymogami komentarza zwięzłości analizy, tego rodzaju rozbudowane opraco-
wania niektórych ważnych zagadnień, mają ogromne znaczenie. Pozwalają na szerszy 
ogląd jakiegoś szczegółowego zagadnienia, które Autor uznał za istotne dla zrozumienia 
danego tekstu. Ks. prof. Bartnicki przyjął za takie następujące tematy: „Syn Boży” (s. 
130–131); „Syn Człowieczy” (s. 132–133); „zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia w świetle kryteriów autentyczności logiów Jezusa” (s. 218); „Tajemna Ewangelia 
Marka” (s. 361–363); „Monety – pieniądze” (s. 428–429); „Podatki” (s. 430–437); „Druga 
świątynia” (s. 438–441); „Biblijna i judaistyczna tradycja o mesjaszu – Synu Dawida” 
(s. 508–513).

To, czego niewątpliwie brak w pierwszej części komentarza (być może zostanie 
zawarte w części drugiej?), to indeksy. W tego typu opracowaniach, jakim jest komen-
tarz, indeksy biblijne, rzeczowe, cytowanych autorów stanowią istotną pomoc dla czy-
telników, zwłaszcza zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy dostarczonej w nim 
w swojej pracy badawczej.

Co można zatem powiedzieć w podsumowaniu o nowym komentarzu do Ewangelii 
według św. Marka, zaproponowanym przez ks. prof. Bartnickiego? W kontekście coraz 
większej ilości komentarzy obcych autorów, tłumaczonych na język polski w ostatnich 
latach, dzieło rodzimego biblisty, zwłaszcza o tak wielkim dorobku i doświadczeniu 
badawczym jak ks. prof. Bartnicki, to niewątpliwie powód do radości. Komentarzy 
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do tekstów biblijnych, zwłaszcza do Ewangelii, nigdy nie będzie za dużo. Każde nowe 
spojrzenie, zwłaszcza będące owocem wieloletnich studiów, to cenny wkład w rozwój 
polskiej biblistyki i niemniej cenna pomoc duszpasterska. W tym ostatnim zakresie 
zwłaszcza, omawiany tu komentarz może cieszyć szczególnie. Jasny i szczegółowy 
podział zagadnień, mimo wskazanych nieregularności w zachowaniu zawsze jednoli-
tego schematu, pozwala czytelnikowi szybko dotrzeć do tej części komentarza, która go 
w danym momencie najbardziej interesuje. To także wskazywana już zwięzłość omó-
wienia tekstów w parze z ową drobiazgowością podziału na szczegółowe zagadnienia, 
stanowi o tym, że komentarz ks. prof. Romana Bartnickiego jest nie tylko naukowym, ale 
i praktycznym źródłem informacji o Ewangelii Markowej jako całości i poszczególnych 
jej perykopach. Bez wątpienia można więc go polecić zarówno tym, którzy zajmują się 
pracą naukową, jak i tym, którzy poszukują dobrej pomocy duszpasterskiej w głoszeniu 
Ewangelii.
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Hebrajska Tora, czyli tak zwany Pięcioksiąg, to fundamentalna część dziedzictwa reli-
gijnego starożytnego Izraela i zarazem do dzisiaj wyznacznik tożsamości narodu, który 
czuje się jego dziedzicem. To także ważna część Biblii chrześcijańskiej. Jak i kiedy 
powstała? Z tym pytaniem zmagamy się praktycznie od XV wieku. Do tego czasu, poza 
drobnymi wyjątkami, za jej autora uznawano Mojżesza. Pierwsze krytyczne uwagi pod 
adresem tego założenia, odziedziczonego jeszcze z tradycji przedchrześcijańskiej, dały 
początek długiej dyskusji i wielu zrodzonym w jej trakcie teoriom (fragmentów, uzu-
pełnień, dokumentów). Jeszcze na początku lat 60. ubiegłego wieku dominująca była, 
modyfikowana jedynie w detalach, wellhausenowska teoria czterech źródeł/dokumentów. 
Jednak już w tym czasie pojawiły się pierwsze poważne rysy na tej teorii. Wątpliwości 
dotyczyły nie tylko samej metodologii badań, ale przede wszystkim istnienia dwóch naj-
starszych źródeł/dokumentów z tej teorii (Jahwista i Elohista, odpowiednio J i E) i nade 
wszystko ich datowania. Kolejny dyskutowany problem dotyczył sposobu redagowania 
osobnych wcześniej dokumentów w jeden tekst, wkładu tych, którzy to czynili, kwestii 
stabilności przekazywanej tradycji (tak historia form i tradycji) i nowej propozycji jej 
nieustannego rozwoju. Z czasem zdano sobie sprawę, że najwięcej w sprawie powsta-
nia obecnego Pięcioksięgu dokonało się nie w epoce monarchii, ale w czasach wygnania, 
czy raczej bezpośrednio po nim. W konsekwencji ci, którzy zachowywali – przynaj-
mniej w części – dotychczasową nomenklaturę, odmładzali najstarsze źródła, zwłaszcza 
J (John Van Seters; Christoph Levin) lub rezygnowali z tej klasycznego nomenklatury 
(Erhard Blum: kompozycja D i kompozycja P; David Carr: nie-P i P). Co jednak uderza, 
kiedy prześledzi się historię tej dyskusji aż do dzisiaj, to stosunkowa zgodność badaczy 
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w kwestii istnienia środowiska kapłańskiego odpowiedzialnego za jakąś część obec-
nego Pięcioksięgu. Od czasów ogłoszenia tezy o istnieniu tak zwanego kapłańskiego tek-
stu podstawowego (niem. Grundschrift-P:, Wilhelm M. Lebrecht 1806), uzupełnianego 
potem, jak zakładano w toku dalszego rozwoju tego założenia, jedno- (PS) lub wielo-
krotnie (P1, P2, P3 itd.) przez to samo środowisko, albo inne środowiska (szkoła świętości, 
redakcja Hexateuchu, redakcja Pentateuchu itp.), przekonanie o istnieniu takiego odręb-
nego początkowo opracowania o początkach Izraela, określanego umownie jako P (niem. 
Priesterschrift; Julius Wellhausen) nie uległo zmianie. Tylko nieliczni próbowali trakto-
wać P nie tyle jako osobny dokument, ile jako warstwę wyłącznie redakcyjną.

Samo założenie istnienia takiego dokumentu to jednak dopiero początek. Pierwszy 
problem, który musiał zostać rozwiązany, dotyczył profilu teologicznego i literackiego 
charakterystycznego dla takiego dokumentu. Chodziło o wyszczególnienie takich cech, 
typowych dla P, które pozwoliłyby identyfikować potem poszczególne teksty jako P 
i odróżniać je od tekstów klasyfikowanych jako nie-P. Z tym bibliści poradzili sobie 
w miarę dobrze, choć do dziś pozostaje otwartą kwestia kolejnych redakcji, uzupełniają-
cych „pierwotny P”. W tej materii istnieje duża polaryzacja stanowisk. Drugi problem to 
ustalenie końca takiego pierwotnego dokumentu P (przypisywane P są także liczne tek-
sty z Kpł, Lb, Pwt, Joz). Trzeci wreszcie problem dotyczy kwestii związanej z pytaniem 
o to, kto jako pierwszy połączył tradycje zawarte w Księdze Rodzaju (patriarchowie) 
z tradycją o exodusie i Mojżeszu. Dla jednych dokonało się to jeszcze przed wygnaniem 
babilońskim lub już w trakcie jego trwania (środowisko deuteronomistyczne – D), a dla 
innych pod koniec tego wygnania lub bezpośrednio po nim (środowisko P). Wszystkie te 
trzy kwestie stanowią dziś przedmiot ożywionej dyskusji, w którą wpisuje się również 
nowa monografia habilitacyjna doktora Marcina Majewskiego.

Autor deklaruje we wstępie, że zajmuje się od wielu lat tymi zagadnieniami i dochodzi 
do wniosku, że „P nie jest ostatnim i wtórnym źródłem Pięcioksięgu, ale odpowiada 
za syntezę różnych jego tematów, jak połączenie różnych koncepcji Boga, opowieści 
o patriarchach i exodusie, czy teologii stworzenia i zbawienia” (s. 12). Za cel Autor stawia 
sobie wykazanie, że „kreatywność teologiczną”, tradycyjnie przypisywaną Jahwiście (J), 
należy przypisać w dużej mierze autorowi kapłańskiemu (s. 12). Zasadność takiego podej-
ścia, widoczna w opiniach i badaniach wielu współczesnych biblistów, Autor zamierza 
udowodnić w swojej monografii. Deklaruje wreszcie: „ponadto przedstawię nowe rozu-
mienie i nowe odczytanie samego materiału kapłańskiego” (tamże). Celem ostatecznym, 
jak się wydaje, jest dla doktora Majewskiego, najpełniejsza jak to tylko możliwe, prezen-
tacja piśmiennictwa autora P; świat idei, którym hołduje; aparatu pojęciowego; specyfiki 
jego stylu pisarskiego; hermeneutycznego języka i wszelkich innych elementów literac-
kich, którymi się posługuje. Wreszcie także zapoznanie jego środowiska i kontekstu 
historyczno-kulturowego (tamże). Jako główną tezę swojej pracy (s. 14–16), Majewski 
wskazuje chęć wykazania, że kapłańska teologia stworzenia jest owocem kapłańskiej 
teologii świątyni i obecności Boga, a nie odwrotnie (s. 15). To odważna teza i już dla niej 
samej lektura tej monografii zapowiada się interesująco.
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Trzeba na wstępie zauważyć, że książki tego rodzaju to rzadkość w polskiej bibli-
styce. Publikację doktora Majewskiego należy więc powitać z uznaniem. Liczy sobie 
393 strony, z czego 46 stron (s. 347–393) zajmuje bibliografia. Nie jest ona wyczerpu-
jąca, dotyczy to także polskiej literatury tematu, a tu szczególnie należałoby oczekiwać 
pełniejszego wglądu, ale niewątpliwie jest w miarę reprezentatywna. Należy zauważyć, 
że Autor w dwóch pierwszych rozdziałach (rozdz. I: Autorstwo i kompozycja Pięciok-
sięgu, s. 19–62; rozdz. II: Zasadnicze cechy pisma kapłańskiego, s. 63–106) dociera do 
wszystkich niemal najważniejszych publikacji dotyczących poruszanych w nich zagad-
nień. To niewątpliwa zaleta jego książki i cenne źródło informacji o najnowszym stanie 
badań. Można oczywiście znaleźć tu kilka nieścisłości (s. 32 przypisy 44–45: A Fare-
well to the Yahwist? z 2006 roku nie jest angielską, „uaktualnioną wersją” niemieckoję-
zycznej Abschied von Jahwisten z 2002, tylko kontynuacją dyskusji), drobnych błędów 
(s. 26 przypis 27: Got der Väter zamiast Der Gott…; s. 41.102: „ziemia obiecana” pisane 
powinno być dużymi literami), czy nieuzasadnionych do końca stwierdzeń (s. 40: Ez 
33,24 trudno raczej uznać za dowód na niezależne potraktowanie „cyklu o Abrahamie”, 
gdyż jest to raczej czysto „świeckie” nawiązanie do tradycji o nim, której pierwotny 
zakres z czasów Ezechiela jest nieznany; wątpliwe jest też, by Pwt 34,10–12 można było 
uznać za przynależne do D). Nie mniej po lekturze tych dwóch pierwszych rozdziałów 
czytelnik odnosi wrażenie, że został rzetelnie i w pełni poinformowany o aktualnym 
stanie badań. Wie też ponadto, w którym miejscu do dyskusji zamierza włączyć się Autor 
monografii. Zwłaszcza w rozdziale II, Autor dokonuje zasadniczych dla swoich wstęp-
nych założeń rozstrzygnięć. Przedstawia między innymi charakterystykę literacką dzieła 
P, pisze o metodologii stosowanej przy wyróżnianiu poszczególnych „warstw” tekstu, 
analizuje relację pomiędzy P i tak zwaną „szkołą świętości” (H, zwłaszcza w Kpł) oraz 
nade wszystko stawia zasadnicze pytanie: gdzie kończy się dokument P? Przedstawiając 
różne propozycje w tej materii, sam opowiada się za zakończeniem tego „podstawowego 
materiału kapłańskiego” na Księdze Wyjścia, a ściśle mówiąc na potraktowaniu „sank-
tuarium i obecności Boga jako ukoronowania P” (s. 104). Pozostałe teksty „kapłańskie” 
w kolejnych księgach (Joz–2 Krl) należy traktować jako „redakcyjne teksty autorstwa 
kogoś z kręgów kapłańskich inspirowanych przez myśl P” (s. 104).

Założenia te są tyleż arbitralne, co dopuszczalne. Z jednej strony pominięta zostaje 
w zasadzie cała dyskusja nad tekstami przypisywanymi P w pozostałych księgach Pię-
cioksięgu. Ocena, na ile kapłańskie są te inne teksty spoza Rdz–Wj, jest jednak dziś 
bardzo trudna. Zatrzymywanie się nad nimi, prowadziłoby Autora do drobiazgowych 
analiz i nie dawało ponadto gwarancji, że coś uda mu się jednoznacznie rozstrzygnąć, co 
pokazuje choćby dyskusja nad tekstem z Lb 20,1–13, który klasyfikuje się zarówno jako 
P, post-P, jak i tekst wielokrotnie przeredagowywany i wielowarstwowy (mowa o tym 
była na ostatnim Sympozjum Biblistów Polskich w Łowiczu). Podobnie jest zresztą 
w ocenie kapłańskiego charakteru tekstów także w Rdz i Wj, co pokazuje choćby komen-
tarz Rainera Albertza do Księgi Wyjścia, w którym niemiecki autor zakłada co najmniej 
pięć różnych redakcji P, następujących etapami, jedna po drugiej. Zatem przyjęte przez 
Majewskiego założenie pozwala przynajmniej ograniczyć zakres dyskusji i wyprofilo-
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wać w dalszej części jego monografii najbardziej charakterystyczne dla „tekstu podsta-
wowego P” motywy teologiczne.

W kolejnych rozdziałach, w których o nich pisze, reprezentatywność literatury tematu 
ma już mniejszy zakres i można wskazać wiele ważnych pozycji, których zabrakło wśród 
odniesień i wskazań bibliograficznych. Nie zawsze też udaje się Autorowi dotrzeć do 
najnowszych publikacji. Niemniej, samo omówienie najistotniejszych elementów teologii 
kapłańskiej i tak pozostaje jednym z najpełniejszych opracowań tych zagadnień w lite-
raturze polskiej. Można nawet stwierdzić, że jest to jedyne ich tak pełne opracowanie we 
współczesnej polskiej biblistyce.

W rozdziale III (Bóg, człowiek i tworzenie świata, s. 107–158) Autor omawia kapłań-
ską koncepcję stworzenia, akcentując w niej przede wszystkim rozumienie kosmosu 
jako świątyni Boga i szabatu jako sanktuarium w czasie. Uwydatnia również kapłańską 
ideę antropologiczną, znaną jako Imago Dei. Można i należy dyskutować nad rodzajem 
literackim Rdz 1 (tekst poetycki czy narratywny). Majewski skłania się ostatecznie za 
poetyckim charakterem tego tekstu (inaczej Z. Pawłowski 2003; J. Lemański w SKK 
23/2016). Dobrze jednak, że taka dyskusja w ogóle zostaje tu zauważona, gdyż bezre-
fleksyjne wyrokowanie, że jest to „poemat”, nazbyt często pojawia się w odniesieniu do 
tego tekstu, a kwestia ta rzutuje – i to istotnie – na rozstrzygnięcia natury egzegetycznej. 
Niedosyt zostaje jednak przy omawianiu koncepcji Imago Dei. Brak tu przede wszystkim 
zauważenia pracy Annette Schellenberg (2011), Catherine L. McDowell (2015) i artyku-
łów Andreasa Schüle. Bez odniesienia do tych pozycji trudno mówić o aktualnej wiedzy 
o stanie badań w tym temacie. Podobnie przy omawianiu szabatu trudno nie uwzględnić 
monografii Alexandra Grunda (2011), a Autorowi to się przydarzyło.

Rozdział IV (Potop, Noe i nowa ziemia, s. 159–202), to prezentacja kapłańskiej kon-
cepcji potopu jako antystworzenia, jego zakończenia jako nowego stworzenia, zaś Noego 
jako nowego Adama. W omówieniu tych zagadnień jest też miejsce na uwydatnienie 
faktu, że dla P arka Noego była rodzajem świątyni (motyw znany już z mezopotamskiej 
tradycji o potopie) oraz na ukazanie nowej formuły przymierza zaproponowanej przez 
P. Niedosyt pozostaje zwłaszcza w tej ostatniej kwestii. Majewski, owszem, uwydatnia 
cechy charakteryzujące to przymierze w rozumieniu P, ale nie wyjaśnia z czego to nowe 
spojrzenie wyrasta (koncepcja znana była już w środowisku deuteronomistycznym; por. 
2 Sm 7) i na jakie problemy stanowi odpowiedź (por. J. Lemański, Księga Rodzaju 1–11, 
s. 424–428). Niewątpliwie takie pogłębienie prezentacji znacznie by ją ubogaciło. W tym 
rozdziale zresztą brak kilku, jeśli nie istotnych, to przynajmniej nowatorskich artykułów 
w podejściu do kwestii potopu, jakie ukazały się w języku polskim. W związku z bro-
nioną przez Autora tezą o priorytecie tekstu P przed nie-P, odniesienia do nich byłyby 
na pewno ciekawe, a i sam Autor nie czułby się „osamotniony” w swoich poglądach na 
gruncie polskim.

Kolejny rozdział V (Abraham, obrzezanie, przymierze, s. 203–245) dotyczy kapłań-
skiego wkładu w tradycję o Abrahamie. Autor słusznie zauważa w nim „ekumeniczny 
charakter opowiadania o patriarchach”, znaczenie rytuału obrzezania i różne jego wyja-
śnienia. W kontekście „znaku obrzezania” proponuje tu także bardzo ciekawą refleksję 
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nad rolą i miejscem kobiet w społeczności z czasów aktywności P (s. 223–228). Stawia 
istotne pytanie o stosunek Rdz 15 do Rdz 17 i sugeruje starszeństwo tekstu P (Rdz 17) 
przed nie-P (Rdz 15), zgodnie zresztą ze swoją tezą o priorytecie P. Pisze, że „sugeruje”, 
gdyż poza odniesieniem do faktu, że taka dyskusja się w istocie toczy, nie argumentuje 
on wystarczająco swojej sugestii, a kwestia relacji Rdz 15 vs. Rdz 17 w mojej opinii 
jest bardziej złożona (J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27–36,43, s. 311–314), 
niż wynikałoby to z prezentacji doktora Majewskiego. Autor pyta wreszcie o to, ile 
przymierzy jest w P? (s. 233–239). Przywołuje wyjściową tezę Wellhausena o „czterech 
przymierzach”, stąd pierwotna nazwa P, zaproponowana przez tego badacza, to Quat-
tor zamiast Priesterschrift. To drugie określenie pojawiło się nieco później, w kolejnym 
z dzieł Wellhausena. Majewski słusznie koryguje potem założenie tegoż Wellhausena 
o „przymierzu stworzenia” (z Adamem) i zauważa, że P „ignoruje” przymierze na 
Synaju. Pyta też o przyczyny tego stanu rzeczy. Broni jednak zarazem „liczby czterech 
przymierzy”. Dlaczego? W jego opinii P, poza przymierzem z Noem i Abrahamem, pisze 
również o „przymierzu szabatu” (Wj 31) i „przymierzu z Pinchasem” (Lb 25). Nie wska-
zuje jednak potem, przynajmniej w ostatnim przypadku jest to wyraźnie napisane, że 
chodzi o tekst kapłański. Klasyfikuje go zdecydowanie jako postkapłański (s. 237–239). 
Zatem „cztery przymierza” nie są elementem składowym podstawowego tekstu P, lecz 
efektem jego redakcyjnego poszerzenia. Jest wreszcie w tym rozdziale miejsce na kolejne 
istotne pytanie: czy istniało jakieś wcześniejsze (przed P) połączenie tradycji o patriar-
chach i exodusie? Autor wyraźnie, zgodnie zresztą ze swoją wyjściową tezą, opowiada 
się za tym, że to dopiero P powiązało obie tradycje (s. 242–245).

Rozdział VI (Exodus, sanktuarium i obecność Boga, s. 247–293) to teksty i teologia 
łączone z P w Księdze Wyjścia. Kapłańska teologia exodusu traktowana jest przez Autora 
jako kontynuacja kapłańskiej koncepcji z Księgi Rodzaju. Majewski odnosi się tu do 
kwestii miejsca Księgi Wyjścia w piśmie kapłańskim, analizuje teksty P w opowiadaniu 
o plagach jako antykreację i opis walki z bogami Egiptu; wyjście z Egiptu postrzega jako 
opis stworzenia narodu; opis świata jako wzór świątyni, a świątynię jako wzór świata; 
sanktuarium Jhwh jako dom i miejsce spotkania, w którym Bóg jest obecny w swoim 
Przybytku, co stanowi gwarancję Jego zamieszkania w Izraelu. W tych ostatnich zagad-
nieniach doktor Majewski dzieli się głównie swoimi odkryciami z wcześniejszych swo-
ich prac. Nie bardzo wiadomo, co Autor wskazuje na s. 249 w przypisie 614 odnośnie 
stwierdzenia, że P wydaje się zaznajomiony z oryginalnym początkiem historii exodusu 
w Wj 2, bo cytowany artykuł mówi o czymś zupełnie innym. Niejasne jest również także 
cytowanie Teologii Starego Testamentu Gerharda von Rada po angielsku (s. 281 przy-
pis 687), skoro jest dostępne jej polskie tłumaczenie. Niepotrzebny jest także neologizm 

„tronuje w niebie”, utworzony na podstawie dosłownego tłumaczenia z obcego języka 
(z niemieckiego?). Bardziej chyba poprawne byłoby tu stwierdzenie „zasiada na tronie” 
(s. 291). Wszystkie te spostrzeżenia, to jednak tylko drobne uchybienia, które nie odbie-
rają tej części monografii jej niewątpliwych walorów. Inspirujące jest tu choćby stwier-
dzenie, że świątynia pojmowana jest jako narzędzie wcielenia się Boga w Izraelu (s. 290).
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Wreszcie w ostatnim rozdziale VII (Historyczne i literackie uwarunkowania pisma 
kapłańskiego, s. 295–337) Autor podejmuje się przedstawienia kwestii datacji dokumentu 
P, prezentując najpierw zainicjowaną przez Yehezhela Kaufmanna tzw. szkołę żydowską, 
której kontynuatorem był m.in. Menahem Haran, twórca analizy językowej, wspierającej 
tezy Kaufmanna o przedwygnaniowej datacji dokumentu P (Haran rozróżnił tzw. Clas-
sical Biblical Hebrew od Late Biblical Hebrew, sytuując język stosowany przez P w tym 
pierwszym okresie). Takiemu poglądowi sprzyjało wielu badaczy pochodzenia żydow-
skiego, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych. Teza jest raczej broniona 
wyłącznie w tym środowisku, niemniej dobrze, że została zauważona i przedyskutowana. 
Majewski, jak można zauważyć dalej, opowiada się za klasycznym i mającym szerszy 
konsensus badawczy datowaniem P na wczesny okres perski. Uważa P za jednego autora, 
przynajmniej, gdy chodzi o tekst podstawowy (Grundschrift P) (s. 312). Tego rodzaju 
założenie jest akurat trudne do dowiedzenia i – można rzec – wręcz kłopotliwe, ale Autor 
ma prawo sobie takie założenie stosować. Sytuuje go ostatecznie (s. 337) w gronie elity 
kapłańskiej deportowanej do Babilonii. Majewski pisze potem o ucieleśnieniu przesłania 
P w kontekście wygnania i diaspory; dowodzi, że to P stworzył pierwszą wersję opisu 
potopu (to akurat powinien był wykazać w rozdziale IV na s. 160–165) i opisuje sposób 
tworzenia przez P swego tekstu jako mimesis (s. 332–337). Według niego P twórczo prze-
pracował pod kątem swoich założeń teologicznych materiał z tradycji mitologicznej i kul-
turowej starożytnego Bliskiego Wschodu. Czynił to jako rodzaj emulacji – rywalizacji 
z tą tradycją, a jednocześnie mając na uwadze także tych, którzy pozostali w Judei, dążąc 
do odtworzenia „tradycji podstawowych dla rekonstrukcji wspólnoty wiary nazywanej 
później judaizmem biblijnym” (s. 337). Autor podsumowuje raz jeszcze swoje badania 
w zakończeniu (s. 339–342). Całość wieńczy, obok wspomnianej już obszernej bibliogra-
fii, wykaz skrótów (s. 343–346). To czego brak, to indeksy, ale też w polskich książkach 
biblijnych stanowią one niestety rzadkość.

Monografia doktora Majewskiego nie jest dziełem doskonałym, ale jest na pewno 
dziełem interesującym i godnym uwagi. Może stanowić inspiracje do dalszych badań 
i dyskusji. Przybliża polskiemu czytelnikowi dość skomplikowaną kwestię badań nad 
powstaniem Pięcioksięgu, sytuuje się wyraźnie po jednej ze stron w tej dyskusji, ale też 
czyni to w oparciu o rzeczowe argumenty i przekonujące analizy. Zawsze można znaleźć 
w nich słabe punkty, ale to stanowić powinno tylko zachętę do dalszych badań.

Dla Autora omówionej tu monografii, P to pierwszy twórca syntezy łączącej tradycje 
patriarchalne z tradycją exodusu, innowator w dziedzinie teologii i zarazem inspirator, 
podejmujący twórczy dialog z otaczającym go światem, mający mu do zaoferowania 
swoje własne, często „nowocześniejsze” poglądy w sposobie patrzenia na Boga, świat 
stworzony i człowieka oraz na bieg dziejów. To jemu doktor Majewski przypisuje zatem 
koncepcyjny i teologiczny szkielet, który stał się podstawą znanego dziś Pięcioksięgu. 
Można się z tymi wnioskami nie zgadzać, ale nie można nie docenić faktu, że jest na 
gruncie polskim jedna z nielicznych, po książce habilitacyjnej ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego (Ogród Eden, 1996) chyba nawet jedyna, hipoteza odnośnie powstania 
Pięcioksięgu. Choć przedstawiona jest tylko w zarysie, pokazuje ten proces tworzenia 
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Pięcioksięgu tylko w jego „początkowej fazie” i w ograniczonym zakresie (tylko P), to 
jednak jej Autor uwzględnia najnowsze tendencje w badaniach nad tym kompleksem 
literackim i odważnie się w nie włącza.
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SYMPOZJUM NAUKOWE, 17 LISTOPADA 2018 R.,  
AULA WSD KOSZALIN, ORGANIZATOR:  
KS. JANUSZ BUJAK, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY US, 
TYTUŁ: DOGMAT O NIEPOKALANYM POCZĘCIU 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚWIETLE OBJAWIEŃ 
PRYWATNYCH

W konferencji naukowo-pastoralnej wzięli udział następujący prelegenci: ks. prof. Jan 
Perszon, ks. prof. Janusz Królikowski, o. dr hab. Grzegorz Bartosik prof. UKSW, dr hab. 
Katrzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM i ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US.

Pierwszy z prelegentów, ks. prof. Jan Perszon (WT UMK) wygłosił referat pt. Trud-
ności w eklezjalnej weryfikacji i recepcji tzw. objawień prywatnych. Prelegent zwrócił 
uwagę na fakt, że w ostatnich kilkudziesięciu latach w Kościele katolickim w Polsce i na 
świecie mamy do czynienia z bezprecedensowym wzmożeniem częstotliwości objawień 
prywatnych, wizji, komunikatów z zaświatów, objawień, znaków i „cudów”. Jednocze-
śnie pojawiają się trudności z oceną prawdziwości tych zjawisk i udzielenia odpowiedzi 
na pytanie o ich zadanie w życiu Kościoła. Dość powszechna fascynacja świata kato-
lickiego nadzwyczajnymi fenomenami może mieć związek z obserwowanym od lat 
procesem upowszechniania się duchowości przeżyciowej, emocjonalnej, nastawionej na 
specyficznie rozumiane „doświadczenie religijne”, a odejściem od racjonalnego wymiaru 
wiary, zauważył prelegent. Rozchwianie zdrowej pobożności ma z kolei związek z zani-
kiem środowiska wiary, czyli kryzysem tradycyjnych, społecznych form kultu chrześci-
jańskiego i modlitwy. Wśród tych cudownych zjawisk najczęściej występują zjawienia 
Matki Jezusa Chrystusa, czyli mariofanii. Ks. prof. Perszon przestrzegał jednak przed 
nadmierną fascynacją prywatnymi objawieniami. Przypomniał, że ile razy dochodzi do 
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osłabienia autentycznej pobożności, „odejścia od centrum”, czyli od Tajemnicy Paschal-
nej Chrystusa, tyle razy nasila się zainteresowanie cudami, objawieniami prywatnymi. 
Jeśli Kościół instytucjonalny (w praktyce biskupi diecezjalni i Stolica Apostolska) nie 
zareagują na czas, tego rodzaju postawa wiernych na dłuższą metę grozi rozchwianiem 
całej wspólnoty Kościoła. Jednak patrząc pozytywnie, pragnienie nadzwyczajnych zja-
wisk może być również przejawem sensus fidei Ludu Bożego i jego głębokiej wiary. Reli-
gijność ludowa (czyli pobożność masowa) mniej zajmuje się pytaniem o autentyczność 
objawień, a bardziej zwraca uwagę na to, by żyć danym przesłaniem i wydawać jego 
duchowe owoce.

Teolog przeszedł następnie do omówienia kryteriów oceny objawień prywatnych, 
powołując się na dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, refleksję teologiczną polskich 
teologów fundamentalnych, przede wszystkim Mariana Ruseckiego oraz włoskiego 
mariologa Salvatore Perrelli. W świetle tych kryteriów podjął się refleksji nad zjawi-
skiem objawień w Medjugorie, wychodząc od ukazania ich historycznego kontekstu 
i kontrowersji związanych z nimi. Trwające do dziś orędzia, które w swej formie są bar-
dzo proste, koncentrują się na sprawach oczywistych: wezwaniu do nawrócenia, pokuty, 
modlitwy, postu, udziału w Eucharystii. Większość autorów piszących o Medjugorie 
potwierdza prawdziwość objawień, istnieje jednak niemało, również w Polsce, opraco-
wań krytycznych, które kwestionują autentyczność objawień w tym miejscu. Do kryty-
ków Medjugorie należy m.in. ks. Jan Wójtowicz, który stara się wykazać, że mamy do 
czynienia, podobnie jak w Garabandal, z anty-Fatimą.

Prelegent zakończył swoje wystąpienie, podkreślając, że wiele osób po wizycie 
w Medjugorie zaczyna się modlić, uczestniczyć w sakramentach i słuchać słowa Bożego. 
Jednak podstawą pielgrzymek do tego miejsca jest wiara w prawdziwość tamtejszych 
mariofanii.

Drugi wykład pt. Katarzyna ze Sieny a Niepokalane Poczęcie wygłosił ks. prof. Janusz 
Królikowski (UPJP II). Tarnowski mariolog podkreślił, że objawienia prywatne stano-
wią w czasach nowożytnych jeden z fenomenów religijno-eklezjalnych, w stosunku do 
których nie mogą pozostać obojętne ani życie Kościoła, ani teologia. Wychodząc z tego 
założenia, należy podjąć próbę interpretacji objawień prywatnych, sytuując je między 
dwoma biegunami, którymi są: charyzmat i fakt Kościoła. Takie usytuowanie zagad-
nienia sugeruje także tradycja kościelna, która od dawna stara się umieścić objawienia 
prywatne w jak najbardziej właściwej dla nich perspektywie. Tego rodzaju spojrzenie 
na objawienia prywatne jest rzeczywiście odpowiednie z teologicznego punktu widze-
nia, ponieważ dowartościowuje ono zarówno szczególne dary Ducha Świętego udzielane 
wiernym, jak i instancję kościelną, zwłaszcza hierarchię, która pojawiające się chary-
zmaty uważnie bada i roztropnie włącza w życie Kościoła. Charyzmat objawień pry-
watnych zostaje w ten sposób doceniony zarówno w swoim wymiarze osobowym, jak 
i w wymiarze eklezjalnym, podkreślił prelegent.

Jako przykład relacji pomiędzy charyzmatem osoby mającej objawienia prywatne 
i urzędem kościelnym, powołanym do weryfikacji ich zgodności z objawieniem publicz-
nym Jezusa Chrystusa, prelegent podał objawienia św. Katarzyny ze Sieny i św. Faustyny 
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Kowalskiej. W przypadku sieneńskiej mistyczki występuje dodatkowo interesujący fakt, 
że na podstawie swoich objawień twierdziła ona, iż Maryja nie jest niepokalanie poczęta. 
Pojawia się pytanie o wpływ, jaki mieli ówcześni dominikanie, negujący Niepokalane 
Poczęcie Maryi, na Katarzynę, która należała do trzeciego zakonu św. Dominika.

Kolejny wykład, wygłoszony przez o. dr hab. Grzegorza Bartosika z Niepokalanowa, 
nosił tytuł Objawienia w Lourdes w życiu i nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kol-
bego. Duchowy syn św. Maksymiliana Marii Kolbego w swoim wykładzie wskazał, że 
Męczennikowi z Auschwitz bliskie były szczególnie trzy objawienia maryjne z XIX 
wieku: św. Katarzyny Labouré z roku 1830 w Paryżu, objawienie się Maryi Żydowi 
Alfonsowi Ratisbonne w roku 1842 w kościele pw. św. Andrzeja delle Fratte w Rzymie 
oraz objawienie się Najświętszej Maryi Panny św. Bernadetcie Soubirous w Lourdes 
w roku 1858. Najczęściej jednak w swoich wypowiedziach nawiązywał do objawień 
Maryi w Lourdes, co według o. Bartosika wiązało się z trzema wydarzeniami w życiu 
świętego franciszkanina: dwukrotnym uzdrowieniem za pośrednictwem wody z Lourdes, 
którego doznał jako kleryk w roku 1914 i 1917; szczególną czcią, jaką żywił względem 
tytułu Niepokalanego Poczęcia oraz dążeniem do wyjaśnienia imienia, którym Maryja 
przedstawiła się w Lourdes. Jego cześć względem Niepokalanie Poczętej przejawiła się 
również w pielgrzymce, którą odbył do Lourdes przed wyjazdem na misje na Daleki 
Wschód 30 stycznia 1930 roku.

O. Grzegorz Bartosik przypomniał, że św. Maksymilian w założonym przez siebie 
Niepokalanowie każdego 11 lutego obchodził szczególnie uroczyście wspomnienie obja-
wień Matki Bożej w Lourdes. Wiele ważnych decyzji dla swojego życia i misji zakonu 
podejmował w ten właśnie dzień. Tę cześć dla sanktuarium lurdzkiego św. Maksymi-
lian przeszczepił również na grunt japoński. Podczas jego pobytu w Japonii, w 1933 
roku przypadła 75. rocznica objawień Niepokalanej. Swoich współbraci starał się on 
przygotować do jak najlepszego przeżycia jubileuszowych uroczystości poprzez jeszcze 
doskonalsze przeżywanie i realizację na co dzień całkowitego oddania się Niepokalanej 
i proszenie z wiarą o łaski, które może Ona wyprosić u Boga.

Następnie prelegent przeszedł do ukazania szczególnego związku Niepokalanej 
z Zakonem Franciszkańskim w myśli św. Maksymiliana. Chodziło przede wszystkim o to, 
że franciszkanie, poczynając od bł. Jana Dunsa Szkota, bronili i szerzyli prawdę o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Objawienia w Lourdes były dla św. Mak-
symiliana potwierdzeniem słuszności franciszkańskiego stanowiska i franciszkańskiej 
tradycji maryjnej. Również wzywanie do pokuty, które Maryja przekazała za pośrednic-
twem św. Bernadety, było zgodne z charyzmatem założyciela zakonu – św. Franciszka.

Interesujący jest temat teologicznego uzasadnienia przez św. Maksymiliana tytułu 
Niepokalanego Poczęcia. Uważał on, że objawienie się Niepokalanej w Lourdes jest rów-
nież w jakiś sposób objawieniem Ducha Świętego, którego Maryja jest najdoskonalszym 
obrazem, Oblubienicą, Małżonką. Maksymilian Kolbe określał Ducha Świętego mianem 

„Niestworzonego Niepokalanego Poczęcia”, Maryję zaś – „stworzonym Niepokalanym 
Poczęciem”. O. Grzegorz Bartosik wskazał na zbieżność tej koncepcji z poglądami Hansa 
Ursa von Balthasara w tym względzie. Ścisła relacja Maryi i Ducha Świętego powinna, 
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według św. Maksymiliana, przełożyć się na praktykę życia apostolskiego. Ofiarowanie 
się bowiem Maryi, jest jednocześnie ofiarowaniem się Duchowi Świętemu, który jest 
źródłem misyjnej działalności Kościoła.

Jako czwarty prelegent wystąpiła dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz z wykładem 
pt. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w objawieniach w Gietrzwałdzie, 
w którym zwróciła ona uwagę na treść objawień gietrzwałdzkich z roku 1877. Dwie 
dziewczynki – Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska – miały pomiędzy 27 czerwca 
a 16 września około 160 wizji, w których Maryja przedstawiała się jako Najświętsza 
Maryja Panna Niepokalanie Poczęta lub Niepokalane Poczęcie. Olsztyńska teolog pod-
kreśliła, że są to jedyne w Polsce oficjalnie uznane przez Kościół objawienia maryjne, 
do czego przyczynili się ówczesny proboszcz Gietrzwałdu oraz biskup Olsztyna. Dzięki 
nim dwie dziewczynki, które miały widzenie Maryi zostały poddane badaniom lekar-
skim, wśród których, dla uniknięcia wszelkich podejrzeń, były również osoby wyznania 
luterańskiego. W stulecie objawień, w roku 1977, w Gietrzwałdzie odbyło się uroczyste 
potwierdzenie ich prawdziwości.

Gietrzwałdzkie objawienia były, jak podkreśliła dr hab. Katarzyna Parzych-Blakie-
wicz, swoistą „wizualizacją” i potwierdzeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu ogło-
szonym przez papieża Piusa IX w roku 1854. Z relacji widzących rysuje się obraz Maryi 
jako osoby całkowicie oddanej Bogu i darowanej Kościołowi, by przybliżyć prawdę 
o Bożym Miłosierdziu. Niepokalana w objawieniach gietrzwałdzkich uczy, jak być 
aktywnym członkiem wspólnoty kościelnej i jak dobrze wypełniać zadania eklezjalne 
w świecie. W gietrzwałdzkiej „szkole Maryi” wierni uczą się wiary, nadziei i miłości, 
z ukierunkowaniem na budowanie wspólnoty eklezjalnej i rozwijanie jej w rodzinach, 
społeczeństwie i narodzie.

Orędzie gietrzwałdzkie jest wciąż aktualne, służy wsparciem w duszpasterstwie sku-
pionym na wychowaniu do życia i aktywności w Kościele oraz wzbudzaniu odpowie-
dzialności wszystkich wiernych za wypełnianie zadań chrześcijańskich wynikających 
z funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Kończąc swoje wystąpienie prelegentka 
podkreśliła, że gietrzwałdzkie objawienia są skierowane nie tylko do wiernych zamiesz-
kujących Warmię, ale do całego Kościoła.

Jako ostatni wystąpił organizator konferencji, ks. dr hab. Janusz Bujak, który zapre-
zentował temat Antropologiczne znaczenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w kontek-
ście objawień w Lourdes. Prelegent wyszedł od antropologii imago Dei, zrealizowanej 
w pełni w Jezusie Chrystusie, który jest prawdziwym „Obrazem Boga niewidzialnego” 
(Kol 1,15), „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3). Człowiek może 
stać się prawdziwym obrazem Boga jedynie przez upodobnienie się do Nowego Adama, 
w pełni posłusznego woli Ojca (por. Rz 8,29; 1 Kor 15,45–49).

Pierwszą spośród ludzi, która osiągnęła pełne upodobnienie się do Chrystusa, była 
Jego Matka, dlatego też można Ją nazywać ikoną Chrystusa, imago Christi, w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Maryja jest w sposób doskonały „obrazem i podobieństwem” Boga, 
zarówno w wymiarze ontologicznym, jak i na poziomie działania, zgodnie z zasadą agere 
sequitur esse. W wymiarze ontologicznym Maryja, ze względu na przywilej Bożego 
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Macierzyństwa, od pierwszej chwili swego istnienia została zachowana od grzechu pier-
worodnego, a po ziemskim życiu została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Protologiczny 
i egzemplaryczny wymiar życia i posłannictwa Maryi najwyraźniej widać w zachowaniu 
Jej od grzechu pierworodnego. Niepokalane Poczęcie Maryi, Jej wolność od jakiegokol-
wiek grzechu od samego początku swego istnienia, ma związek nie tylko z wcieleniem 
Syna Bożego, ale także ze zbawieniem całej ludzkości. Dla ojców Kościoła jak Jezus był 
nowym Adamem, tak Maryja była nową Ewą. Dzięki Niepokalanemu Poczęciu Maryja 
jest więc podobna do swego Syna, który uleczył w sobie nieposłuszeństwo Adama, tak 
jak Maryja – Ewy.

W drugiej części referatu ks. Bujak nakreślił najważniejsze nurty kulturowe, które 
dominowały we Francji w przeddzień objawień w Lourdes w 1858 roku: pozytywizm 
filozoficzny i naukowy; radykalny materializm wraz z negacją stworzoności człowieka; 
odrzucenie religii katolickiej z jej dogmatem o grzechu pierworodnym i odkupieniu; 
przyjęcie za jedyną religię godną człowieka „religię ludzkości”, która w centrum stawia 
człowieka. W referacie zostały ukazane również antropologiczne treści zawarte w obja-
wieniach z Lourdes, m.in. przypomnienie przez Maryję dramatyzmu ludzkiej egzy-
stencji, istnienia wolności i odpowiedzialności za własne czyny; ukazanie Boga jako 
Przyjaciela i Zbawiciela człowieka; ukazanie nieba jako najważniejszego celu człowieka.

W ostatniej części wykładu zostało przypomniane, że w XIX wieku w Kościele kato-
lickim następuje zmiana podejścia do kobiet, do czego przyczyniły się liczne w tym 
wieku objawienia maryjne i ogłoszenie przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu. Podczas gdy kodeks napoleoński mówił o niższości kobiety względem męż-
czyzny, a Johann Wolfgang Goethe w Fauście idealizował kobietę, pisząc o „wiecznej 
kobiecości”, tworząc jej idealistyczny, niemożliwy do zrealizowania obraz, łaska Niepo-
kalanego Poczęcia Maryi uwalnia kobiety w porządku religijnym od grzechu, w porządku 
moralnym od pogardy, w porządku prawnym od niewolnictwa. Dzięki Maryi kobieta, 
często uznawana za niższą od mężczyzny, osiąga nową pozycję, której znakiem jest dzie-
wictwo, męczeństwo, miłość i apostolat.





Krystyna Krawiec-Złotkowska1

SYMPOZJUM NAUKOWE  
PATRONI NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
I POMORZA W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  
(SŁUPSK, 15 STYCZNIA 2019 R.)

11 grudnia 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich odbyło się sympo-
zjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości. Organizatorami spotkania dedykowanego duchowym opiekunom Ojczy-
zny byli Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku. Projekt, którego kierownikiem naukowym była prof. AP, dr hab. Krystyna 
Krawiec-Złotkowska, objęli honorowym patronatem JE Biskup Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej Edward Dajczak oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław 
Gowin. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał rektor Akademii Pomorskiej w Słup-
sku prof. AP, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski.

Sympozjum było niecodzienną okazją do wymiany myśli i poglądów o patronach pań-
stwa polskiego. Szczególny charakter zyskało dzięki okolicznościom stanowiącym inspi-
rację do jego organizacji. Pierwszym powodem było 100-lecie odzyskania niepodległości 
przez państwo polskie i pragnienie organizatorów do włączenia się w ogólnopolskie 
obchody uświetniające tę rocznicę. Drugą okolicznością zasługującą na jej zaznacze-
nie w przestrzeni życia publicznego i religijnego mieszkańców miasta nad Słupią była 
145. rocznica poświęcenia kościoła pw. św. Ottona w Słupsku. Ogólnopolski jubileusz 
został tym samym połączony z jubileuszem lokalnym. Ich obchody zaowocowały intere-
sującym spotkaniem naukowym i społeczno-religijnym zarazem.

W interdyscyplinarnym dyskursie przeprowadzonym w Sali Rycerskiej, w gościnnych 
murach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, wzięli udział badacze reprezentujący 
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kilka ośrodków naukowych i kulturotwórczych. Przedstawili oni sylwetki głównych 
patronów naszej Ojczyzny – czyli św. Wojciecha, św. Stanisława ze Szczepanowa oraz 
Matkę Bożą, oficjalnie koronowaną na Królową Polski przez Jana Kazimierza podczas 
uroczystych ślubów lwowskich 1 kwietnia 1656 roku. Osobne miejsce w dyskursie zajął 
patron Pomorza, św. Otton z Bambergu oraz patron roku liturgicznego 2018 św. Stani-
sław Kostka.

Pierwszą część sympozjum rozpoczęła Anna Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu 
Opolskiego. Mediewistka przedstawiła wizerunki św. Wojciecha, św. Stanisława ze 
Szczepanowa i św. Ottona z Bambergu utrwalone w źródłach hagiograficznych. W refe-
racie pojawiła się interesująca koncepcja, że średniowiecznym patronom Polski przy-
świecała idea zjednoczonej Europy. Spoiwem ludów zamieszkujących tereny starego 
kontynentu miały być wartości chrześcijańskie. Dążono, by pod sztandarem Chrystusa 
zapanowała wspólnota myśli i ideałów. Jako druga wystąpiła Elżbieta Kal, historyk 
sztuki z Akademii Pomorskiej w Słupsku. W bogato ilustrowanym referacie zostały 
zaprezentowane wybrane problemy ikonografii patronów Rzeczypospolitej, którzy byli 
przedmiotem refleksji już w pierwszym wystąpieniu. Na uwagę, poza obszernym mate-
riałem plastycznym, zainteresowanie uczestników sympozjum wzbudził wniosek z pew-
nością powszechnie znany historykom sztuki, ale wcale nie taki oczywisty dla osób 
pozostających poza bezpośrednim kręgiem ludzi sztuki. Konkluzja dotyczyła perspek-
tywy w dziełach artystycznych, która charakteryzowała hierarchię i status społeczny 
postaci przedstawianych na pierwszym lub drugim planie. Wizerunek świętych patro-
nów przybliżony w dziełach sztuki uzupełniło słowno-muzyczne wystąpienie Joanny 
Złotkowskiej, studentki Akademii Muzycznej w Gdańsku, zatytułowane Główni patroni 
Rzeczypospolitej w pieśni religijnej i patriotycznej. Jak przystało na adeptkę kierunku 
kompozycja i teoria muzyki, referat został przedstawiony „grająco”. W wykonaniu refe-
rentki uczestnicy mogli posłuchać różnych form zapisów nutowych pieśni poświęconych 
patronom Polski, których aranżacji próżno szukać w Internecie lub na nośnikach elek-
tronicznych. Poza warstwą muzyczną interesujące były również wnioski sformułowane 
przez autorkę wystąpienia, które być może zostaną opublikowane w planowanej jubile-
uszowej publikacji, będącej pokłosiem sympozjum.

Część drugą spotkania otworzył referat Krystyny Krawiec-Złotkowskiej z Akademii 
Pomorskiej, która notabene była spiritus movens całego zdarzenia. Wystąpienie organiza-
torki sympozjum było poświęcone szczególnej patronce Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
Matce Bożej. Osoba Maryi została przedstawiona w toposach literackich, jakie można 
odnaleźć w średniowiecznych zabytkach języka polskiego. Wskazała, że w funkcji topo-
sów występują na przykład takie określenia Najświętszej Maryi Panny jak: Brama Rajska, 
Brama Nieba, Dziewica Osobna (Osobliwa), Gwiazda Jasna, Gwiazda Morska, Kamień 
Biały, Królowa Anielska, Kwiatek Czarny, Kwiatek Zielony, Lilia Czystości, Perła Czy-
stości, Fijołek, Owoc, Drzewo Jessego, Matka Bolesna, Róża Rajska, Studnia Rajska, 
Różdżka Rozkoszna, Panna nad Pannami, Okręt, Łódź i inne. W referacie przypomniano 
również, że kult Maryi jako Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki wśród innych 
wyznań chrześcijańskich w Polsce. Hołd dla Najświętszej Maryi Panny i tytuł Królowej 
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Polski, jaki Jej nadano w drugiej połowie XVI wieku, mówi o obecności Matki Bożej 
w historii polskiego narodu od czasów renesansu aż do dzisiaj. Tematowi kultu Matki 
Bożej był poświęcony również niezwykle interesujący referat ks. Tadeusza Ceynowy 
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Prelegent przedstawił dzieje Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Skrzatuszu w świetle XVIII-wiecznego manuskryptu ks. Andrzeja Józefa 
Delerdta. W przededniu nadania tej barokowej świątyni rangi bazyliki mniejszej zapre-
zentowanie nieznanych, zachowanych wręcz w cudowny sposób źródeł, które dokumen-
tują jej historię, należy traktować jako szczególnie cenne wystąpienie, które również 
zostanie opublikowane w posympozjalnych materiałach. Kolejny referat był poświęcony 
wizerunkowi św. Stanisława Kostki, jaki został wykreowany w literaturze dawnej i naj-
nowszej. Z literackim obrazem patrona młodzieży zapoznała obecnych na sympozjum 
Pola Pauba, absolwentka filologii polskiej w Akademii Pomorskiej. Autorka referatu 
bardzo skrupulatnie podeszła do badanej materii i omówiła wszystkie reprezentatywne 
jej zdaniem utwory, w których postać młodzieńca pojawiała się na przestrzeni wieków. 
Sięgnęła między innymi do: relacji o nim ks. Piotra Skargi; do pieśni napisanej z okazji 
szczęśliwego powrotu Władysława IV, króla Polski, z Baden przez ks. Macieja Sarbiew-
skiego zatytułowanej Do świętego Stanisława Kostki; do poematu Grzegorza z Sambora 
pt. Divi Stanislai Costuli Poloni vita (Życie św. Stanisława Kostki); do wierszy współ-
czesnych Stanisławowi Kostce współbraci w wierze (utworu o. Bernarda Colnago SI), 
o. Franciszka Fenicjusza; a wreszcie do liryku W komnacie, gdzie Stanisław… Cypriana 
Kamila Norwida i Marsza Kaszubskiego z poematu Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò 
sécë jachôł Hieronima Derdowskiego, w którym święty młodzieniec również się pojawia. 
Pola Pauba nie pominęła tekstów samego Świętego, którego dewizą życia było zawołanie 
Do większego [dzieła] zrodzony jestem (łac. Ad maiora natus sum). Rys historyczny ziem 
polskich w czasach działalności patronów Polski i Pomorza bardzo wnikliwie zapre-
zentował Zbigniew Witczak, doktorant z Uniwersytetu Opolskiego. Jego wystąpienie, 
w którym wyraźnie zaakcentowano filiacje polskich władców z wielką polityką władców 
europejskich, przybliżyło również ideę renovatio Imperii Romani i znaczenie polskich 
patronów w ówczesnych międzynarodowych kontaktach.

W ostatniej części uczestnicy sympozjum wysłuchali trzech referatów dedykowanych 
patronowi Pomorza. Magdalena Kryńska, absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
przedstawiła biskupa z Bambergu jako obrońcę życia w kontekście poglądów na życie 
jako wartość aksjologiczną Blaise’a Pascala. Wskazała, które postulaty św. Ottona można 
odnaleźć w filozofii nawróconego uczonego. Następnie ks. Joachim Feński, reprezentu-
jący środowisko szczecińskie, omówił kult świętego biskupa w źródłach niemieckoję-
zycznych. Przedstawił miejsca pamięci Ottona z Bambergu (jako najważniejsze miejsce 
związane z losami świętego biskupa na Pomorzu podał „studnię ottonową” w Pyrzycach) 
i ślady jego kultu na terenie archidiecezji bamberskiej oraz archidiecezji berlińskiej – 
Usedom i Demmin. Na terenie Pomorza wymienił kościoły i parafie pw. św. Ottona 
w: Kamieniu Pomorskim, Pyrzycach, Szczecinie, Grzymiradzu w parafii Smolnica oraz 
w Słupsku i Kostkowie koło Lęborka. Niestety, jak zauważył, większość tych świątyń 
została zniszczona. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności kościół w Słupsku nie został 
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unicestwiony, choć w czasie zawieruchy wojennej całkowite zniszczenie słupskiej świą-
tyni było bardzo prawdopodobne. Dzieje tego właśnie kościoła pw. św. Ottona, jedynego 
katolickiego kościoła w mieście nad Słupią, przedstawił w prezentacji multimedialnej 
Zdzisław Machura, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku. Referat był syntezą obszerniejszych materiałów o historii ottonowej 
świątyni w Słupsku przygotowanych do edycji, które niebawem zostaną opublikowane.

W programie sympozjum było zaplanowane jeszcze jedno wystąpienie. Tadeusz Link-
ner z Uniwersytetu Gdańskiego miał wygłosić referat pt. Trentowskiego słowiańskie bogi 
śmierci. Według zgłoszonego abstraktu gdański uczony miał odnieść ideę misji św. Woj-
ciecha do problematyki słowiańskich wierzeń z okresu przedchrześcijańskiego. Referat 
nie został wygłoszony, ale autor zobowiązał się dostarczyć tekst do planowanej publikacji.

Panel poświęcony św. Ottonowi z Bambergu poprzedzał Mszę Świętą w kościele pw. 
tego właśnie bamberskiego biskupa, patrona i apostoła Pomorza. Koncelebrowanej litur-
gii przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. Miała ona uroczysty charakter związany 
ze 145. rocznicą poświęcenia słupskiej świątyni. Oprawę muzyczną Mszy św. przygoto-
wał chór Akademii Pomorskiej w Słupsku Iuventus Cantans pod batutą Piotra Pendzi-
cha. Na zakończenie Eucharystii studenci zaśpiewali jedną z najpiękniejszych polskich 
pieśni pt. Gaude Mater Polonia (pol. Raduj się, Matko Polsko). Średniowieczny hymn 
ku czci biskupa męczennika św. Stanisława ze Szczepanowa został skomponowany do 
słów Wincentego z Kielczy na uroczystość kanonizacyjną i wykonany po raz pierwszy 
8 maja 1254 roku. Pieśń, stanowiąca jeden z najstarszych religijnych utworów liryki pol-
sko-łacińskiej, 11 grudnia 2018 roku, wybrzmiewając w słupskiej świątyni ku chwale 
jej patrona i jednocześnie patrona Pomorza, ku chwale patronów Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej i na cześć 100. rocznicy odzyskania niepodległości, zakończyła sympozjum, 
które łączyło w sobie elementy naukowe, kulturowe i religijne.
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