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SŁOWO WSTĘPNE DO 10. TOMU
„SOSNOWIECKICH STUDIÓW TEOLOGICZNYCH”

Rodzina, podstawowa i naturalna komórka społeczeństwa, jest wspólnotą najpełniejszą i najściślej wewnętrznie związaną. Nie ma więzi, która
bardziej łączy osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Jest to bowiem więź
miłości, która będąc wzajemnym obdarowaniem siebie przez małżonków,
otwiera ich na dar życia i uzdalnia do przyjęcia go oraz całkowitego poświęcenia się mu. Rodzina niesie w sobie przyszłość społeczeństwa i przyszłość
tę określa, poniekąd ustanawia, tworzy i wyznacza. Jako podstawowa i niezastąpiona wspólnota wychowawcza jest ona środowiskiem stwarzającym
najlepsze warunki do całościowego rozwoju dziecka i do przekazywania religijnych i kulturowych wartości, pomagających istocie ludzkiej w ukształtowaniu własnej tożsamości.
Niestety, wbrew pierwotnemu powołaniu rodziny do bycia wspólnotą
miłości i bezpieczeństwa, dochodzi w niej często do konfliktów i nadużyć
lub też staje się ona bezbronną ofiarą licznych form przemocy, które nękają
współczesne społeczeństwo. Jak zauważa Jan Paweł II, do napięć dochodzi
nieraz w relacjach między członkami samej rodziny, które powodują zaburzenia w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Nie brak też napięć, których źródłem są wzory zachowań podsuwane przez hedonizm i konsumizm. Skłaniają one członków rodziny raczej do zaspokajania własnych pragnień, niż
do spokojnego i pracowitego budowania rodzinnej wspólnoty. Częste kłótnie
między rodzicami, niechęć do wydawania na świat potomstwa, znęcanie się
nad nieletnimi i pozostawianie ich bez opieki to smutne symptomy nieładu,
poważnie zakłócającego pokój rodziny1.
1
Por. JAN PAWEŁ II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na XXVII
Światowy Dzień Pokoju (1994), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15(1994) nr
1(159), s. 3.
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Mimo tych licznych zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, rodzina
nadal jest instytucją najlepiej odpowiadającą naturze osoby ludzkiej. „Wbrew
wszelkim czynnikom działającym na jej szkodę – pisał Jan Paweł II – pozostaje najpełniejszą i najbogatszą szkołą człowieczeństwa, w której człowiek
przeżywa najbardziej doniosłe doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia”2. Rodzina jest więc ogromnym
dobrem ludzkości, a nie – jak ją próbują przedstawiać niektórzy – źródłem
przemocy i patologii. Jest prawdą, że przemoc w niektórych rodzinach ma
miejsce. Zatem istnieje potrzeba przeciwdziałania jej. Jednak słuszna potrzeba zapobiegania przemocy nie może godzić w samą rodzinę oraz w jej niezbywalne wartości i prawa, jakimi są: „wolność rodziny, prawo rodziców do
wychowania dzieci według wyznawanych zasad, prawo dziecka do opieki
ze strony własnych, biologicznych rodziców, intymność życia rodzinnego”3.
Dobrze się stało, że to jakże ważne i aktualne zagadnienie podjęli autorzy oraz redaktorzy kolejnego, 10. już tomu „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Zwracają oni uwagę, że zjawisko przemocy w rodzinie jest tak
stare, jak społeczeństwo – jest o nim wszak mowa już w Piśmie Świętym
(o. T. M. Dąbek OSB, o. J. Urbański OFM). Przemoc ta może przybierać różne
formy (M. Królczyk), wobec czego należy ją rozumieć wieloaspektowo: jako
przemoc wobec rodziny, a także jako przemoc członków samej rodziny wobec siebie.
Współżycie seksualne małżonków bywa niekiedy naznaczone przemocą
(ks. J. Orzeszyna). Konsekwencją stosowania przemocy w rodzinie jest jakże
często samotność (ks. J. Mastalski). Przemocy w rodzinie doświadczają dzieci
(K. Wojtasik) oraz osoby starsze (M. Duda), co nierzadko skutkuje ich wyobcowaniem. Dostrzegając bolesne przejawy przemocy w rodzinie nie można
zapominać, że sama rodzina poddawana jest wielorakim postaciom przemocy, choćby ze strony bioetyki społecznej (ks. A. Muszala). Niedostrzegana jest
z pewnością także zależność, że dysfunkcje rodziny, jej rozpad czy pojawiająca się w jej ramach przemoc, szkodzą zdrowiu rodziców i dzieci (ks. P. Morciniec). Rzadko też niestety zwraca się uwagę na zależność między słowną
agresją i pozawerbalnymi gestami a fizyczną przemocą i wulgarnością zachowań (ks. T. Borutka), co nierzadko uniemożliwia profilaktykę. Przyczyn
JAN PAWEŁ II, Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (02. 01.1994), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15(1994) nr
2(160), s. 23.
3
Oświadczenie Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski –
Ustawowe osaczanie rodziny, [w:] http://info.wiara.pl/doc/551892.Ustawowe-osaczanie-rodziny (dostęp: 19.05.10).
2

Słowo Biskupa Ordynariusz Sosnowieckiego
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przemocy w społeczeństwie i w rodzinie należy także upatrywać we wpływie
konsumpcjonizmu i ekonomistycznym podejściu do życia (ks. J. Gocko).
Skuteczne przeciwdziałanie różnorakim formom przemocy winno
być poprzedzone poznaniem jej przyczyn. A przyczyny te są wielorakie.
Mogą być one skutkiem niewłaściwej formacji sumienia dziecka i dorosłych
(ks. J. Kalniuk), konsekwencją destrukcji osobowych relacji (ks. J. Zabielski)
czy też rezultatem kryzysu życia duchowego (ks. W. Zyzak). Rozumienie
tych zależności i poznanie przyczyn przemocy najlepiej służy jej przeciwdziałaniu, gdyż odnosi się wprost do tego, co jest jej źródłem i pierwszym
przejawem, a tym samym umożliwia podjęcie zdecydowanych kroków zapobiegawczych.
Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przyczynom przemocy w rodzinie oraz
pomoc osobom poszkodowanym, nieodzowne jest przypomnienie podstawowych praw dziecka, gdyż to właśnie dzieci są najczęściej ofiarami domowej przemocy (ks. R. Nęcek). Należy jednak pamiętać, że prawa dziecka
nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od praw rodziców. Warto w tym
miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II: „Równocześnie prawa rodziny nie
są tylko matematyczną sumą praw osoby. Rodzina bowiem jest czymś więcej niż każdy z osobna człowiek. Jest wspólnotą rodziców i dzieci, bywa
nieraz wspólnotą wielu pokoleń. Dlatego też jej podmiotowość domaga się
własnych specyficznych praw. Podmiotowość kształtuje przede wszystkim
na bazie moralności”4. W eliminowaniu zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży konieczne jest także wskazanie na rolę rodziny, szkoły i środowiska
społecznego (D. Kuglin). Niezbędna jest również pomoc ofiarom przemocy
seksualnej (ks. W. Rzepa). Nie można zapominać, że jedynym skutecznym
sposobem przeciwdziałania przemocy jest wewnętrzne nawrócenie człowieka. Co więcej, autentyczne i aktywne życie liturgiczne może przyczynić się
skutecznie do niwelowania zjawiska przemocy (s. A. Sielepin).
Również pozostałe artykuły i opracowania zawarte w 10. tomie „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” nie pozostają bez związku z tematyką rodziny i zjawiskiem przemocy. Formowaniu właściwych postaw chrześcijańskich służy bez wątpienia przyjęcie z wiarą Słowa Bożego (ks. J. Krzywda),
respektowanie wymogów sprawiedliwości, o których mówi Pismo Święte
(ks. M. Borda), a także żywa reakcja na brak odpowiedzialności za siebie i za
innych (ks. W. Misztal).
Rodzina, poszanowanie jej praw i zadań, których autorem jest sam Bóg,
są przedmiotem mojej szczególnej troski, podobnie jak były przedmiotem
4

JAN PAWEŁ II, Gratissimam sane (1994), nr 17.
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troski kard. S. Wyszyńskiego i arcybiskupa K. Majdańskiego (ks. M. Leśniak, ks. T. Reroń). Nie można pod płaszczem hasła „przemoc w rodzinie”
wprowadzić w życie ustaw czy też rozporządzeń, które będą godziły w tę
konieczną dla nas wszystkich wspólnotę. Warto też przyjrzeć się jakie były
skutki wprowadzenia podobnych ustaw w innych krajach i jak to wygląda
w Polsce (ks. A. Cieślik, A. Banasiak, M. Krawiec). Dzieląc się swoimi refleksjami po lekturze 10. tomu „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” pragnę
najserdeczniej podziękować wszystkim Autorom za podjęcie tej problematyki, za ich trud, za rzetelność pracy naukowej i zaangażowanie, a Zespołowi
Redakcyjnemu – za jego wkład w wydawanie tego naukowego periodyku.
Mam nadzieję, że w czasie, w którym dane mi będzie kierować diecezją sosnowiecką, naukowa działalność podejmowana przez związane z nim środowisko akademickie będzie się mogła nadal prężnie rozwijać i angażować
kolejne osoby, zarówno duchowne, jak i świeckie.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Sosnowiec, 31 marca 2011 roku
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ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY SŁOWNĄ AGRESJĄ
I POZAWERBALNYMI GESTAMI A FIZYCZNĄ PRZEMOCĄ
I WULGARNOŚCIĄ ZACHOWAŃ

Agresja jest zjawiskiem występującym w naszej codzienności z coraz
większym nasileniem. Sprzyja temu kryzys wychowania, wzrost tempa życia, zmiany kulturowe i obyczajowe, propagowany m.in. przez współczesne
media styl życia. Prowadzi to do zagubienia nie tylko młodych ludzi, lecz
także ich nauczycieli, a to sprzyja wychowywaniu osób niedojrzałych, stosujących prymitywne mechanizmy obronne w sytuacjach frustracji. Nasilająca
się liczba zachowań agresywnych jest wynikiem niezaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, jak również powszechnej dostępności negatywnych
wzorców postępowania.
Szczególnie zastanawia narastanie w dzisiejszym świecie czynów agresywnych dokonywanych przez młodych ludzi, nie będących w konfliktowej czy frustracyjnej sytuacji. Prawdopodobnie ma to związek z ogromnym
wpływem coraz popularniejszych środków masowego przekazu, w których
gloryfikuje się przemoc i pokazuje rodzące ją nieprawdziwe sytuacje, modelując tym samym agresywne zachowania, czemu w znacznym stopniu służy
wulgaryzacja języka, powszechna dzisiaj w mediach. Socjologowie zwracają
uwagę, że istnieje wprost proporcjonalna zależność między wulgaryzacją języka i agresją słowną a wulgarnością zachowań i przemocą fizyczną.
Rodzi się zatem pytanie: jak zapobiegać rozpowszechnianiu się zachowań agresywnych, zwłaszcza wśród młodzieży? Wydaje się, że główny ciężar pracy wychowawczej spada na rodzinę, ponieważ to ona, jako najbliższe środowisko wychowawcze, ma największy wpływ na kształtowanie się
osobowości dziecka. W związku z tym istnieje pilna potrzeba zrozumienia
tego, jak ważnym zadaniem dla rodziców jest dbałość o kulturę słowa wypowiadanego w domu oraz wychowywanie swoich dzieci właśnie w kierunku
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kultury słowa. Oczywiście, w tym też kierunku winny być wychowywane
dzieci także w szkołach.
Aby jednak mogły być tak wychowywane, wszyscy wychowawcy, czy
to rodzice, czy nauczyciele, winni być świadomi, jak ogromne w tym ważnym procesie znaczenie ma umiejętność wyrażania się i komunikowania
z innymi oraz zdolność kontrolowania gestów pozawerbalnych. Zarówno język, jak i gesty wyrażają to, co kryje się w człowieku; one też świadczą o jego
wewnętrznym świecie i dynamice wewnętrznego rozwoju.

SPOŁECZNE DOBRO JĘZYKA
Nie ulega wątpliwości, że język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Można powiedzieć, że wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną
siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych
stanowi podstawę tożsamości narodu1.
Został on ukształtowany przez wieki z ogromnym trudem i należy do
narodowej skarbnicy kultury. W czasach politycznie trudnych był w wielkim stopniu zagrożony. Podczas rozbiorów Polski oraz podczas pierwszej
i drugiej wojny światowej celowo eliminowano go ze szkół i urzędów. Jak
pisał Cyprian Kamil Norwid, „Wróg pokalał już i Ojców mowę”. Chciano
w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo. Jednakże to wielkie dziedzictwo narodu zostało zachowane dzięki odwadze Polaków, którzy w codziennym życiu domowym
i kościelnym posługiwali się polską mową2. Dzięki temu nasz naród – jak
mówił w UNESCO Jan Paweł II – przetrwał najstraszniejsze doświadczenia
dziejów; wielokrotnie skazywany na śmierć pozostał przy życiu i pozostał
sobą pośród rozbiorów i okupacji w oparciu o własną kulturę, która okazała
się silniejszą potęgą od tych, które chciały ją zniszczyć3.
Niestety, łatwo możemy zauważyć, że w miarę rozwoju kultury masowej w ostatnich czasach coraz bardziej nasilają się zjawiska degradacji
kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji
i w radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych – wiKONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, List pasterski „Bezcenne dobro języka ojczystego” (12.01.2010), Warszawa 2010.
1

Tamże.
JAN PAWEŁ II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO,
(2.06.1980), [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie papieskie, III, 1, Poznań–Warszawa 1985, s. 732.
2
3

Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami...
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dać wyraźnie upadek języka i obyczajów. Współczesny świat, o którym się
mówi, że jest „globalną wioską”, zbyt łatwo pozwala się zdominować przez
negatywny model kultury masowej, narzucany w radiu i telewizji. Postępująca komputeryzacja społeczeństwa oraz rozwój elektronicznych środków
komunikacji prowadzą do zubożenia języka. Ile tak naprawdę słów potrzeba,
by się dzisiaj porozumiewać? Niemal z każdym dniem mniej. Teraz jeszcze
językoznawcy mówią o osiemdziesięciu, jeśli jednak się zważy, że są słowa,
zwłaszcza wulgarne, które dzięki odmianie mogą zastąpić nawet kilkanaście
słów, to już nie da się mówić o osiemdziesięciu, lecz najwyżej o czterdziestu,
pięćdziesięciu. Porażające to doprawdy ubóstwo!
Zjawisko to dotyka szczególnie młodzież, ale obejmuje też wszystkie grupy społeczne. Spotykamy się z nim wszędzie, nie tylko na ulicy czy
w domu, ale także w szkole, w pracy, w książkach i w niektórych programach
radiowo-telewizyjnych. Konsekwencją tego procesu jest postępująca wulgaryzacja języka. Zauważamy z niepokojem wprowadzanie do przestrzeni
publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych. Zanika znajomość przeszłości oraz umiejętność poprawnego mówienia i pisania w języku polskim.
„Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówi S. Wyszyński – jest
posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym,
takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć
ją w słowie. A co nie da się zamknąć w słowie, będzie się obficie przelewało,
tworząc więź słów z myślą i duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo pożywne jak pokarm. Takie
właśnie słowo potrzebne jest współcześnie”4.

ROLA JĘZYKA W WYCHOWANIU
Dzięki wymowie człowiek komunikuje się z innymi ludźmi. Wyraża
siebie, swoje myśli, życzenia i wiedzę o świecie. Słowo to podstawowe narzędzie ludzkiego poznania (wedle celnej formuły Ludwiga Wittgensteina:
„granice mego języka oznaczają granice mego świata”). Ekspresja werbalna jest zatem podstawową czynnością człowieka jako osoby. Człowiek za
pomocą zmysłów wchłania niejako świat w siebie – rzeczywistość względem siebie zewnętrzną, ale i wewnętrzną, gdyż osoba ludzka poznaje także od wewnątrz, intuicyjnie własne stany psychiczne. Mowa ludzka pełni
więc funkcje poznawcze i niejako metafizyczne zarazem – jak bowiem pisał
4

S. WYSZYŃSKI, Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań 1979, s. 244.
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Leszek Kołakowski „mit wieży Babel jest głęboko zakorzeniony w naszej
świadomości językowej; odkryć chcemy utracony język dany nam od Boga,
język, w którym rzeczom przysługują ich własne imiona, niebiańskie i prawdziwe”. Potrzebujemy języka, by – jak dalej pisał Kołakowski – „uciec od
nędzy przypadkowości, by wyważyć drzwi do królestwa, które opiera się
przemijaniu”5.
Ks. Alfred Wierzbicki, poeta i filozof, analizując wiersze Karola Wojtyły, napisał: „Wojtyła posługuje się poezją, aby odszyfrować fenomenologiczną naoczność klasycznej metafizyki bytu. Chociaż jest to metafizyka bytu,
to jednak jej punktem wyjścia nie jest doświadczenie jakiegokolwiek bytu,
ale doświadczenie ludzkiego wnętrza, które manifestuje się jako dążenie
do zrozumienia siebie”6. Poznanie ludzkie wyraża się zatem poprzez język,
w którym wyróżnić można dwie podstawowe warstwy: brzmień słownych
(warstwa fonetyczna) i znaczeń (warstwa semantyczna). Pierwsza z nich to
warstwa arbitralna – w różnych językach świata może mieć różne brzmienie. A jednocześnie jest ona nośnikiem warstwy znaczeń. Słowa zawsze coś
znaczą. Znaczenia słów są pojęciami. Te zaś posiadają wartość uniwersalną
i symboliczną, umożliwiającą komunikację międzyludzką nie tylko w przypadku różnych grup społecznych czy nacji, ale całych kultur. „Mówimy
[wprawdzie], jak zawsze, różnymi językami. Ale rzeczy, o których mówimy,
nie ulegną od tego zmianie, prawda?” – pisze M. Bułhakow7.
Dzięki językowi człowiek może uprawiać naukę, tworzyć kulturę i sztukę. Podstawową funkcję w tym zakresie pełni słowo. Słowo będące nośnikiem sensu. Tylko człowiek je wypowiada. Kiedyś wypowiadał je wyłącznie
ustnie, potem zaczął je utrwalać w znakach graficznych, tworząc na przestrzeni wieków różne systemy pisma. Dzisiaj słowo ludzkie (a w dobie Internetu także towarzyszący mu lub wypierający je obraz) zyskało nowe formy
wyrazu i przekazu – dociera do ludzi z radia, telewizji, komputera, prasy,
z książek i czasopism.
Zapewne wielu ludzi ma świadomość tego, jak ważną rolę w dziedzinie kultury odgrywa język, wielu zdaje sobie sprawę z funkcji mowy, jaką
posługuje się człowiek na co dzień w środowisku rodzinnym, zawodowym,
społecznym. Z pewnością też wielu ludzi wie, że istnieje duża współzależność między słowem a zachowaniem, między słowem a postawą, jaką przyjmuje się w kontakcie z innymi ludźmi. Istotą każdej kultury jest wzajemna
L. KOŁAKOWSKI, Jeśli Boga nie ma, Londyn 1987, s. 123.
A. M. WIERZBICKI, O miejscu poezji w myśli Karola Wojtyły. „Największy zapis mojego
bytu”, [w:] Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia, oprac. J. SOCHOŃ, Pelplin 2003, s. 45.
7
Por. M. BUŁHAKOW, Mistrz i Małgorzata, Warszawa 1997, cz. II, s. 29.
5
6

Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami...

15

komunikacja, przekaz i odbiór rozmaitych informacji i znaczeń, dialog prowadzony zarówno z tradycją, jak i ze współczesnością. Język, chociaż – na
co zwraca uwagę E. Cassirer – zawsze ma „formę indywidualną”, do tego
stopnia, że „łatwiej go wytrzebić niż rozbić jego indywidualną formę”8, jest
jednak wspólnotowy, jest tworem wspólnoty i własnością wspólnoty i jako
taki stanowi podstawowe narzędzie tej ponadczasowej i uniwersalnej komunikacji, obejmując jednocześnie wymiar diachroniczny i synchroniczny.
Kontakty międzyludzkie bywają różne: niekiedy nacechowane są życzliwością i przyjaźnią, kiedy indziej prowadzą do konfliktów, wrogości, agresji czy wręcz nienawiści. Mają one zwykle swój początek w mowie i właśnie
w niej znajdują swoje odzwierciedlenie. Ogromne są możliwości wykorzystania daru mowy dla szerzenia dobra.
Od czego należy zacząć, aby te możliwości jak najpełniej wykorzystać?
Oczywiście od wychowania w rodzinie. To rodzice jako pierwsi mają uczyć
dziecko poprawnego posługiwania się językiem, dając mu w tym względzie
osobisty przykład. Trudno, by dziecko – słuchając na co dzień wypowiedzi
niegrzecznych, pełnych gniewu, pogardy czy wulgarnych słów – nie przejęło
takiego właśnie sposobu komunikowania się z otoczeniem. Jakże wymagać,
by jego język był piękny i poprawny, skoro się z nim nie rozmawia, nie koryguje jego błędów językowych, nie skłania do szczerych wypowiedzi, nie
podsuwa lektury, kształcącej wrażliwość, myślenie a także poprawność językową? Mowa jako żywe użycie języka dysponuje wieloma środkami ekspresji. Każde twierdzenie czy życzenie można wypowiedzieć na różne sposoby:
obojętnie, życzliwie, ironicznie, agresywnie. Twardo lub miękko, głośno lub
cicho, kategorycznie lub łagodnie.
We właściwym wychowaniu istotną rolę pełni przyswajanie nie tylko
treści wypowiedzi czy językowej poprawności, ale także tonu. Często bowiem właśnie akcent, melodia, natężenie głosu łagodzi wypowiedź albo prowokuje agresję. Także i tę umiejętność posługiwania się mową i operowania
głosem trzeba zacząć kształtować w rodzinie. Słowa matki czy ojca kierowane
do dziecka nie mogą być wypowiadane podniesionym, krzykliwym głosem;
przeciwnie, powinny być nacechowane życzliwością, miłością, łagodnością
i czułością. Czułość – cnota trochę dziś zapomniana i niedoceniana – nie ma
nic wspólnego z czułostkowością, „słodkim”, „cukierkowatym” sentymentalizmem. Czułość to łagodny, pełen ciepła, serdecznej dobroci i wyrozumiałości stosunek do drugiego człowieka. Jeśli taką czułość okazują sobie rodzice,

8

E. CASSIRER, Esej o człowieku, Warszawa 1998, s. 215.
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to z ich wzajemnych odniesień dziecko chłonie ciepłą atmosferę i w ten sposób uczy się dobrych, serdecznych kontaktów z ludźmi.
Wiadomo z doświadczeń wielu pokoleń, iż życie rodzinne nie zawsze
jest sielanką. Zdarzają się w nim konflikty, nieporozumienia, wyrażające się
w sporach i kłótniach burzących rodzinny pokój. W takich trudnych momentach szczególnie ważna jest umiejętność panowania nad sobą i swoim sposobem artykulacji. A nie osiąga się tego bez wysiłku, ćwiczenia, bez gotowości
do ustępstw i do pojednania. Odpowiedzialni rodzice nie wszczynają sprzeczek i kłótni przy dziecku. Podniesiony głos, krzyk, wrzask budzą w dziecku
lęk. Gdy takie głośne kłótnie zdarzają się często, dziecko niejako „oswaja się”
z nimi i wkrótce – jeśli nie popadnie w nerwicę – samo zaczyna krzykiem
egzekwować swoje słuszne czy też urojone prawa.
Wielką sztuką jest też właściwe karcenie dziecka, gdy na to zasłuży.
Podniesiony głos, krzyk czy – jeszcze gorzej – poniżające wyzwiska albo
przemoc fizyczna to nie są właściwe metody wychowawcze. Mogą one jedynie wywołać strach lub bunt, który w przyszłości najczęściej obraca się przeciw rodzicom. Wyzwiska czy poniżanie zabijają w dziecku wrażliwość, ranią
jego godność, osłabiają lub wręcz niweczą zaufanie do rodziców. Dziecko,
które zasłuży na naganę, powinno wyczuć dezaprobatę swojego postępku
nie tylko w kierowanych do niego słowach (tych – do tego wyważonych
w treści – powinno być raczej niewiele), ale w tonie nagany – stanowczym,
zdradzającym zasmucenie i doznany zawód. Tak udzielona nagana powinna
winowajcę zawstydzić, nawet zaboleć, a jednocześnie skłonić do przeproszenia i do pojednania się z zagniewanymi rodzicami czy wychowawcami.
Gniew wyrażony podniesionym głosem, krzykiem lub wyzwiskami wywołuje – zwłaszcza u starszych dzieci czy młodzieży – niechęć. Prowadzi też do
utraty szacunku i zaufania, a w ostateczności rodzi bunt czy nawet agresję –
i to nie tylko werbalną, o czym dobitnie świadczy rosnąca w naszych czasach
liczba tragicznych przypadków odwetu i zemsty na własnych rodzicach.
W wychowaniu, także przez mowę będącą sposobem komunikowania
się z otoczeniem, wielką rolę pełni szkoła. Jesteśmy dzisiaj wszyscy świadkami ogromnego zwulgaryzowania języka młodzieży. Obelżywe wyzwiska
i nienawistne okrzyki młodych prowokując agresję nierzadko prowadzą do
krwawych starć. Imprezy, zwłaszcza sportowe, młodzieżowe zabawy i dyskoteki, pseudoartystyczne festiwale, które kończą się obrażeniami fizycznymi czy demolowaniem obiektów użyteczności publicznej, mają zwykle swój
początek w agresji słownej. Dlatego też do tępienia przejawów brutalizacji
zachowań i wulgaryzacji języka powinni poczuwać się wszyscy wychowawcy, nauczyciele a także działacze sportowi i organizatorzy wszelkiego rodza-
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ju imprez. Trzeba budzić u młodych odrazę do zła, do subkultury, która ma
upodobanie w chuligaństwie, także językowym, i stwarzać wzorce zachowań pozytywnych, prowadzących do prawdziwego koleżeństwa, do szlachetnego współzawodnictwa, do prawdziwych przyjaźni.
Aby wstępnie zdiagnozować chorobę, lekarz prosi o pokazanie języka.
Pokaż mi swój język, a powiem ci kim jesteś – mówi socjolog kultury. Ponieważ człowiek wyraża się w mowie, jego choroby są „zapisane” w języku.
Zło, agresję, prymitywizm myślenia – czyli poważne choroby naszej współczesności – trzeba leczyć słowem i przez słowo. Kultura współbycia jest kulturą mowy, kulturą żywego słowa, które umożliwia dialog, porozumienie,
poznanie. Młodzi blokersi nie są źli, oni są tylko chorzy, źle wychowani, ubodzy w słowa.

POTRZEBA UŚWIADOMIENIA ZNACZENIA I ROLI JĘZYKA
W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH
Uświadomienie znaczenia i roli języka w budowaniu przyjaznych stosunków międzyludzkich to także zadanie Kościoła i wszystkich chrześcijan
włączających się w dzieło nowej ewangelizacji. W programie życia chrześcijańskiego, jakim jest Chrystusowe Kazanie na Górze, błogosławieństwo przyobiecane jest ludziom, którzy wprowadzają pokój. Pokoju, o jakim mówił
Chrystus, nie osiąga się i nie wprowadza na drodze walki czy militarnych
podbojów, ale na drodze przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Przyjazne, pokojowe
stosunki z ludźmi umacnia i ugruntowuje każde dobre, życzliwe słowo, natomiast każde słowo złe, nieprzyjazne, oszczercze, kłamliwe jest zarzewiem
walki, wrogości czy wręcz nienawiści. Ewangelia Chrystusowa to ewangelia
pokoju, pokój zaś jest owocem miłości, a nie wrogości i walki. Wychowanie
do pokoju poprzez uczenie właściwego posługiwania się darem mowy, poprzez troskę o jej treść, poprawność a także poprzez sposób jej przekazywania to zadanie wszystkich chrześcijan. Św. Paweł, który wiele miejsca w swoim liście poświęcił grzechom języka, tak napominał wierzących: „Niech nie
wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Niech zniknie spośród
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 29.31–32).
Natomiast św. Jakub pisze: „jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także ciało. Jeżeli przeto zakładamy
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koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym
ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika.
Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem,
sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co
bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich
można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast
nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niedostateczne, pełne zabójczego
jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi” (Jk 3, 2–10). Współcześni
chrześcijanie, zwłaszcza ci, którzy są szczególnie odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia, często powinni sobie przypominać to pouczenie
Apostoła.
Trzeba więc w każdej pracy wychowawczej: w domu, w szkole, w kościele czy podczas katechezy uwzględniać i uświadamiać rolę, znaczenie
i skutki, zwłaszcza społeczne, wypowiadanych słów. Trzeba uczyć pewnej
ascezy mowy, powściągliwości a także sztuki milczenia. Ta asceza polega na
uświadomieniu sobie, że nie wszystko, co wiem albo czego się dowiaduję,
zwłaszcza o bliźnim, muszę natychmiast przekazać dalej. Zwykle bowiem
nieopatrznie przekazywane zasłyszane opinie, często „podkoloryzowane”
subiektywną oceną, wywołują nieporozumienia, gniewy, kłótnie, urazy
i nieraz na całe lata burzą współżycie oraz pokój między ludźmi. Powściągliwość języka, cnota dyskrecji, pewna wielkoduszność przejawiająca się
w nieprzywiązywaniu zbytniej wagi do przykrości, jaką czasem mogą nam
sprawić nawet najbliżsi, a nade wszystko umiejętność i gotowość przebaczania doznanych uraz – to nie tylko przejaw rozwagi i życiowej mądrości, ale
też najskuteczniejszy sposób zachowania pokoju w środowisku, w którym
przyszło nam żyć.
Powszechnie wiadomo, jak bardzo utrudniają dialog: ostra ironia i surowość w osądzaniu i krytykowaniu innych, zwłaszcza „obcych”, kontestacja
bądź systematyczna rewindykacja żądań. One zawsze tłumią miłość i sprawiedliwość. Skutkiem tego, że wszystko wyraża się w terminologii układu
sił, walki grup, przyjaciół i nieprzyjaciół, jest tworzenie barier społecznych,
sprzyjających pogardzie, a nawet nienawiści czy terroryzmowi oraz ich apologii skrytej lub jawnej. Natomiast z serca oddanego nadrzędnej sprawie
pokoju wywodzi się troska o wysłuchanie i zrozumienie, szacunek dla dru-
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giego, łagodność, zaufanie. Taki język prowadzi do obiektywizmu, prawdy
i pokoju. Ogromną odpowiedzialność wychowawczą ponoszą zatem środki
społecznego przekazu. Dużą siłę oddziaływania ma również sposób wyrażania się podczas wymiany zdań na konfrontacjach politycznych – narodowych i międzynarodowych. Dziennikarze i politycy muszą odnaleźć nowy
język – mowę pokoju9.

ROLA GESTÓW POZAWERBALNYCH W WYCHOWANIU
Obecność w życiu człowieka innych ludzi jest naturalna i niezbędna. To
dzięki nim i razem z nimi poznajemy świat, zaspokajamy potrzeby, realizujemy życiowe zadania. Witold Gombrowicz pisał, że „nie może być nic logiczniejszego niż język, w którym wszystko, co nielogiczne, jest wyjątkiem!”10,
jednak psychologowie oceniają, że około 65% informacji o innych ludziach
człowiek uzyskuje drogą niewerbalną, czyli bez pośrednictwa słów. Dotyczy
to przede wszystkim emocji i uczuć.
Ludzie mieszkający pod różnymi szerokościami geograficznymi podobnie wyrażają sześć głównych stanów psychiki: radość, smutek, obrzydzenie,
gniew, strach i zdziwienie. W większości krajów takie same są gesty przytaknięcia i zaprzeczenia. I nic w tym dziwnego, w dalekiej bowiem przeszłości
od szybkiego odczytania mimiki zależało często życie naszych przodków.
Do dziś w sytuacjach niebezpiecznych człowiek odruchowo chroni przede
wszystkim miejsca najbardziej zagrożone, a więc tętnicę szyjną i gardło. Podnosząc ramiona i opuszczając brodę nieświadomie zmniejsza powierzchnię
ataku.
Kiedy człowiek okazuje swoje uczucia, posługując się mową i poprzez
gesty (czyli werbalnie i niewerbalnie), to te dwie formy wyrażania uczuć
mogą się wzajemnie uzupełniać. Na przykład mówiąc: „boję się” ktoś odsuwa się od źródła lęku, a mówiąc: „cieszę się, że przyszedłeś” obejmuje przybyłego ramionami. Ale bywa i tak, że na różnych poziomach komunikacji
przekazujemy zupełnie inne informacje. Użycie słowa w dużej mierze zależy
bowiem od naszej woli, można więc co innego mówić, a co innego przeżywać.
Zachowania niewerbalne mniej podlegają naszej woli i mogą ujawniać inne,
bardziej prawdziwe informacje o stanie naszych uczuć. Poziomy werbalny
9
JAN PAWEŁ II, Osiągniemy pokój wychowując do pokoju. Orędzie na XII Światowy
Dzień Pokoju, [w:] PAWEŁ VI, JAN PAWEŁ II, Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju
(Rzym 1985), s. 128–129.
10
W. GOMBROWICZ, Ferdydurke, Warszawa 2007, s. 134.
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i niewerbalny często się rozchodzą, np. wówczas, gdy zaprzeczamy złości
stając naprzeciw rozmówcy z zaciśniętymi pięściami, gniewnie zmarszczonym czołem i odwróconym wzrokiem.
Odgrywanie uczuć nie jest łatwe, trudniej udawać obojętność niż wielkie emocje, trudniej kłamać niż mówić prawdę. W większym lub mniejszym
stopniu jednak każdy potrafi grać i panować nad mimiką, uczy się tego
przez całe życie i dlatego tak łatwo rozszyfrować emocje dzieci, które jeszcze
„grać” nie potrafią. W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w których uśmiecha się tylko z czystej uprzejmości, nawet wtedy, gdy nie ma na
to ochoty, np. słysząc kolejny raz ten sam dowcip. W USA popularny jest nawyk podkreślania siły i samozadowolenia przez przyklejony do ust uśmiech
(tzw. keep smiling).
D. Goleman, autor pracy o tzw. inteligencji emocjonalnej11, podaje wyniki prowadzonych przez psychologów z Uniwersytetu Harvarda badań
oceny emocji na podstawie niewerbalnego zachowania się osób przedstawionych na ekranie wideo. Te badania – obejmujące ponad siedem tysięcy
osób z wielu krajów – wykazały, że najbardziej trafne oceny emocji uzyskują osoby lepiej przystosowane, bardziej popularne, bezkonfliktowe, a także
bardziej wrażliwe i mające lepszy kontakt z osobami płci przeciwnej. W tak
pojętej empatii lepsze wyniki uzyskały kobiety.
Poszukując związku pomiędzy poziomem empatii i wysokością ilorazu
inteligencji, stwierdzono, że empatia wcale nie zależy od „akademickiej” inteligencji. Jest ona zatem pewnym uzdolnieniem do obcowania z ludźmi, niezależnym od poziomu wiedzy czy wykształcenia. Na gruncie polskim D. Ciszek, nauczycielka związana z ruchem ARKA w Tarnowie, przeprowadziła
badania dotyczące znaczenia gestów w rodzinie12. W odpowiedzi na pytanie:
„Które gesty są ciepłe?” za zdecydowanie najcieplejsze ankietowani uznali:
przytulenie, pocałunek, uśmiech i spojrzenie w oczy, a ponadto: pogłaskanie,
poklepanie po ramieniu lub dłoni, objęcie, podanie ręki, trzymanie za rękę,
serdeczny uścisk, aktywne słuchanie. Natomiast jako gesty „chłodne” wymienili: odepchnięcie, odwrócenie się plecami, unikanie rozmów lub spojrzenia,
zacięte milczenie, obrzucanie wulgaryzmami, opryskliwość, uderzenie. Wybitnie „zimne” dla kobiet są: niema dezaprobata, odwrócenie się plecami, nie
patrzenie w oczy, wzgardliwe odepchnięcie. Dla mężczyzn: odepchnięcie,
„kamienna twarz”, ośmieszanie, milczenie. Młodzież nie znosi zaciętego milczenia i odtrącania, natomiast dzieci – tego, gdy się ich nie słucha lub unika.
11
12

Por. D. GOLEMAN, Emotional intelligence, San Francisco 1995, s. 45.
Por. W. SZEWCZYK, Świat ludzkich uczuć, Tarnów 1997, s. 23.
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Trudności, na jakie napotykamy przy otwartym komunikowaniu uczuć,
często wynikają nie tyle z braku potrzeby ich wyrażania, ile raczej z ograniczonych umiejętności i własnych ograniczeń. Mówi się o „osobowości otwartej” albo „zamkniętej”. Otwartość, czyli gotowość poznawania, wyraża się
sposobem reagowania na bieżącą sytuację oraz dzieleniem się z drugą osobą
swoimi odczuciami w związku z tym, co ona robi albo mówi. Otwarte wypowiedzenie osobistych „zwierzeń” może prowadzić do poczucia bliskości.
Ale prawdziwa więź powstaje jednak głównie „w działaniu”, we wspólnym
odkrywaniu reakcji na sytuacje i wydarzenia, których doświadcza się razem
z innym. Wyrażając nasze uczucia w sposób bezpośredni tworzymy warunki do wzajemnego rozumienia siebie, swoich odmiennych potrzeb, upodobań, motywacji zachowań. Zamkniętość stanowi przeciwieństwo otwartości.
To wejście w siebie, w swój świat, swoje wyobrażenia, przekonania, nawet
wierzenia, skupienie się wyłącznie na sobie, swoich uczuciach, doznaniach,
odwrócenie się od innych, dążenie wyłącznie do realizacji własnych potrzeb,
zaniechanie kontaktów z drugim człowiekiem. Tymczasem dojrzałość ujawnia się tylko w kontaktach z innymi. Chodzi o bezpośrednią służbę wobec
innych, a nie ciągłe porównywanie się z nimi, by samemu sobie wydawać się
lepszym. Bliźni nie jest miarą naszej indywidualnej doskonałości, lecz zadaniem, w którym winno przejawiać się nasze autentyczne człowieczeństwo13.
I o tym trzeba pamiętać w codziennym postępowaniu. I w tym kierunku powinno iść wychowanie – w stronę innych. Od dzieciństwa winno ono
wyrabiać w człowieku umiejętność godzenia się z innymi, zawierania kompromisów, wybaczania doznanych krzywd – w rodzinie, w kontaktach koleżeńskich, w czasie zabawy. Wychowanie wymaga także przygotowania do
angażowania się w realizację dobra wspólnego. W ramach różnego rodzaju
grup nieformalnych dziecko nawiązuje kontakty z rówieśnikami, uczy się
współdziałania i przezwyciężania prywaty, uczy się cenić twórcze wzory
osobowe. Od dzieciństwa zatem słowo, gest i mimika – rodziców, wychowawców, towarzyszy zabaw – powinny pomagać człowiekowi w codziennym pokonywaniu złych skłonności, namiętności, egoizmu.
Tego potrzebuje każda wspólnota rodzinna, lokalna, narodowa i ogólnoludzka. Zachowanie pokoju wymaga otwarcia się na innych, uwzględnienia ich potrzeb, bezinteresownego świadczenia im dobra, a do tego nie jest
zdolny człowiek zamknięty, myślący tylko o sobie, podporządkowany logice
nienawiści. W każdej osobie dostrzegać bliźniego, żyć z każdym w przyjaźni,
szanować każdego – oto dojrzałe człowieczeństwo.
13

H. ŁUCZAK, Odpowiedzialność chrześcijańska, Wrocław 1992, s. 136.
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PODSUMOWANIE
Współcześnie zauważa się wzrost agresji w życiu społecznym. Prawdopodobnie ma to związek z ogromnym wpływem coraz popularniejszych
środków masowego przekazu, w których gloryfikuje się przemoc i pokazuje
rodzące ją nieprawdziwe sytuacje, przez które modeluje się agresywne zachowania. Socjologowie zwracają uwagę, że istnieje wprost proporcjonalna
zależność między agresją słowną, gestami pozawerbalnymi i wulgaryzacją
języka a przemocą fizyczną i wulgarnością zachowań.
W związku z tym istnieje pilna potrzeba przywrócenia znaczenia roli
języka i gestów pozawerbalnych w wychowaniu człowieka. Jest to zadanie
rodziców, ale także szkoły i innych instytucji życia publicznego. Wszyscy
wychowawcy muszą zwracać uwagę na to, że język jest dobrem naszego narodu i za to dobro są wszyscy odpowiedzialni. Mimo, iż na proces wychowania składa się wiele czynników, to jednak ważnym jego elementem jest
umiejętność komunikacji: otwarte – wychodzące naprzeciw innego – użycie
słowa i mowy ciała, właściwe wykorzystanie języka i gestów pozawerbalnych. Język i gesty, którymi posługujemy się na co dzień, wyrażają nasze myśli i pragnienia, świadczą też o stanie rozwoju duchowego, są podstawą do
budowania przyjaznych stosunków międzyludzkich. I właśnie dlatego we
współczesnej refleksji humanistycznej tak ważna jest troska o przejrzystość
mowy i jakość gestów.
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RELATION BETWEEN VERBAL AGGRESSION, NON-VERBAL GESTURES
AND PHYSICAL VIOLENCE, VULGARITY OF BEHAVIOR
In our times a rise of aggression in the social life is noticed. Probably it has something to do with the enormous influence of the growing number of mass media, which
glorifies the violence, and it shows the emerging false situations, by which aggressive
behaviors’ are modeled. Sociologists point out that there is a directly proportional relation
between verbal aggression, non-verbal gestures and a vulgarization of language, physical violence and vulgarity of behavior. Therefore, there is an urgent need to restore the
importance of the role of language and non-verbal gestures in the education of man. It is
the task of parents but also schools and other institutions of public life. All educators need
to pay attention to the fact that the language is the good of our nation and for that good
we are all responsible.
Although the process of education consists many factors, communication is an important element of it: open – that meet the other – using words and body language, the
proper use of language and nonverbal gestures. Language and gestures that we use every
day, express our thoughts and desires, can also testify of the spiritual development, are
the basis to build friendly relationships. That’s why in today’s study of man is so important concern for transparency and quality of speech gestures.
tłum. Krzysztof Magdij
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NIE IDŹMY SZWEDZKĄ DROGĄ
KOMENTARZ DO USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Dnia 10 maja ubiegłego roku p.o. prezydenta Bronisław Komorowski
podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw1. Jest to kolejny etap zatwierdzania i w dalszej
kolejności wprowadzania w życie przepisów, które wzbudzają kontrowersje
w różnych środowiskach. Tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku
Ustaw z dnia 13 lipca 2010 roku, tym samym jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Państwa Polskiego. Ustawa wzbudza nadal wiele dyskusji. Nie chcąc, by nasz komentarz miał charakter emocjonalny, lecz merytoryczny, postaramy się odnieść do konkretnych zapisów ustawy i spróbować
przewidzieć ich konsekwencje w oparciu o własne doświadczenie oraz przykład Szwecji – kraju, który podobną ustawę ma od 1979 roku.
Szczególny niepokój budzą następujące zapisy:
• Zmiana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym następującej treści:
Art. 961. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym
opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Sam zapis o zakazie stosowania kar cielesnych może nieść ze sobą pewne istotne niebezpieczeństwa. Zdaniem minister pracy i polityki społecznej
J. Fedak ustawa ma zmienić myślenie o stosowaniu kar cielesnych. Ustawa
ma zmienić myślenie ludzi? Postawy może zmieniać profilaktyka i edukacja
rodziców na temat konsekwencji stosowania kar cielesnych, informowanie
o innych możliwościach wpływu wychowawczego. Ustawa jest wyznaczni1
USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”
z dnia 13 lipca 2010 r.
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kiem prawa – wprowadza ona zatem konsekwencje prawne. Konsekwencją
prawną dania dziecku klapsa wg tej ustawy powinno być założenie rodzinie
niebieskiej karty, bo kary cielesne są przecież zakazane. Podczas gdy w wypadku rzeczywistego znęcania się nad dzieckiem udowodnienie tego faktu nie stanowi problemu (np. dokonanie obdukcji na wniosek pracownika
przedszkola, nauczyciela, pedagoga szkolnego pozwala na udowodnienie
znęcania i podjęcie odpowiednich kroków wobec rodziców, aż do pozbawienia praw rodzicielskich i wszczęcia sprawy karnej włącznie), to w wypadku
klapsa, który nie zostawia śladu (zwykle, jeśli nie jest aktem zemsty rodzica
i nie jest zbyt silny nie zostawia też śladu w psychice), udowodnienie jest
bardzo wątpliwą możliwością. Kilka drastycznych przykładów ze Szwecji,
która już dawno wprowadziła podobną ustawę, pokazuje, że niekiedy nastoletnie dzieci zgłaszały stosowanie wobec nich przemocy fizycznej, psychicznej czy nawet seksualnej tylko po to, by wymusić na rodzicach więcej swobody dla siebie lub zemścić się za decyzje, które nie były dla nich wygodne.
Czy podobna jak w Polsce, niezwykle restrykcyjna ustawa zmieniła myślenie
Szwedów? Chyba nie, skoro w kraju liczącym niewiele ponad 9 milionów
mieszkańców zabieranych jest rodzicom 20 tysięcy dzieci każdego roku.
Należałoby więc przypuszczać, że tyle Szwedów mimo trzydziestoletniego
obowiązywania ustawy nadal stosuje niedopuszczalne środki wychowawcze wobec swoich pociech. Chyba, że dzieci zabierane są ze zbyt błahych powodów. I cóż z tego, że państwo szwedzkie przegrało w konsekwencji takiej
polityki mnóstwo spraw przed trybunałem w Strasburgu i zapłaciło ogromne odszkodowania? Tym dzieciom nic nie wynagrodzi nieuzasadnionego –
jak się okazywało – wyrwania od rodziny i umieszczenia w placówkach!
W projekcie tej ustawy, oprócz zapisu o zakazie kar cielesnych, był również zapis o zakazie zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania
dziecka. Zapis ten został jednak wycofany z ostatecznej wersji ustawy, co było
naszym zdaniem słuszną decyzją. Zapis o zakazie zadawania „cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka” był drastycznie nieprecyzyjny.
Jak odróżnić cierpienie psychiczne dziecka w momencie, gdy jest ono poniżane wyzwiskami przez rodzica, od cierpienia psychicznego w momencie, gdy
rodzic zakazuje wyjścia na nocną imprezę lub nie pozwala oglądać szkodliwego dla dziecka programu w telewizji? W obu przypadkach dziecko odczuwa cierpienie psychiczne. Być może znajdą się teraz argumenty pozwalające
na różnicowanie rodzajów cierpień psychicznych dzieci. Kto jednak zagwarantuje, że każde cierpienie psychiczne dziecka nie stanie się w przyszłości
powodem do oskarżenia rodziców o stosowanie przemocy wobec dziecka?
Ten przepis prawa nie gwarantowałby tego. Teraz, gdy z racji kontrowersji

Nie idźmy szwedzką drogą

27

dotyczących tej ustawy jesteśmy nastawieni na wyraźne określanie granic,
co jest przemocą, a co nią nie jest, nie mamy z tym większego problemu, lecz
z biegiem czasu emocje opadną i granice będą się zacierać, a litera przepisu
pozostanie. Co zatem będzie jeszcze należeć do kompetencji rodzica, skoro
za jednym z kluczowych elementów wychowania, czyli stawianiem granic
i ustalaniem reguł, będzie szło cierpienie psychiczne dziecka (czyli wg art. 2
działanie zakazane) w mniejszym bądź większym natężeniu?
• O ile pozytywem ustawy jest niewątpliwie większa możliwość izolowania sprawców przemocy, to jednak niektóre mówiące o tym
zapisy są na tyle mało precyzyjne, że pozwolą na wiele nadużyć.
Przykładem może być art. 11a ustawy: Jeżeli członek rodziny wspólnie
zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu
przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.
Sama idea tego przepisu jest słuszna. Dotąd bowiem często ofiary przemocy musiały udawać się do specjalnych ośrodków, a sprawcy pozostawali w mieszkaniach. Jednakże przy braku jednoznacznej definicji przemocy
(czy chodzi tu tylko o przemoc fizyczną, czy na przykład także psychiczną?) może dochodzić do radykalnych nadużyć. Czy ciągłe słuchanie przez
jednego członka nielubianej przez innych stacji radiowej jest przemocą psychiczną? Czy jest nią zbyt głośno nastawiony telewizor? A zwrócenie uwagi
podniesionym głosem? Krytyka jakiegoś zachowania?
Na koniec chcemy jeszcze powiedzieć o tym, co budzi największe kontrowersje, czyli o zabieraniu dzieci z rodzin na wniosek pracownika socjalnego. Pewne zapisy ustawy zostały tu złagodzone lub zmienione w pozytywnym kierunku. Zauważyliśmy następujące dobre zmiany:
• Art. 12a. 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka
pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 3, odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm. 5), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Bardzo słuszne jest wprowadzenie zapisu o umieszczeniu dziecka
u najbliższych nie zamieszkujących razem z dzieckiem. Takie rozwiązanie
może zniwelować dodatkowy stres u dziecka spowodowany nie tylko zaist-
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nieniem sytuacji przemocy, ale także – w przypadku bezwzględnej potrzeby
zabrania dziecka z domu – stres będący konsekwencją znalezienia się w wyniku interwencji w obcym otoczeniu wśród obcych ludzi. Jednakże przepis
nie precyzuje, kiedy dziecko umieszcza się u krewnych, a kiedy na przykład
w pogotowiu opiekuńczym lub w domu dziecka. Może to być zatem suwerenna decyzja pracownika socjalnego.
• Art. 12a 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje
wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem
medycznym, lub pielęgniarką.
Tutaj również nastąpiła pozytywna zmiana, został bowiem doprecyzowany zapis o tym, kto może podjąć decyzję o zabraniu dziecka w przypadku
narażenia jego życia i zdrowia. Otóż decyzję tą ma podjąć pracownik socjalny WSPÓLNIE z policjantem lub lekarzem lub ratownikiem medycznym lub
pielęgniarką, a nie tak, jak było w projekcie, „przy udziale” tych osób (ten
poprzedni zapis rzeczywiście mógł być rozumiany tak, jakby to pracownik
socjalny był głównym decydującym). Rodzi się jednak pytanie, czy pracownik socjalny, a tym bardziej lekarz, pielęgniarka czy policjant, są w stanie
rozróżnić na pierwszy rzut oka sytuację, w której rzeczywiście użyto przemocy wobec dziecka od np. buntu nastolatka, który, wzywając odpowiednie
służby, chce wymusić na rodzicach zgodę na wyjazd z dziewczyną pod namiot lub kupienie nowej gry komputerowej? Czy jest do tego odpowiednio
przygotowany?
Pozytywne jest również to, że wprowadzono możliwość złożenia zażalenia do sądu w sprawie decyzji o zabraniu dzieci:
• Art. 12b. 1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka, o którym mowa
w art. 12a. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania.
2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego
lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim wypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.
3. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24
godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom
prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane.
4. W wypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które
dokonały odebrania.
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Art. 12c. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny
lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.
Powyższe zapisy prawne, naszym zdaniem, nie chronią przed nadużyciami, ale przynajmniej stanowią jakieś zabezpieczenie, gdyby te nadużycia
już nastąpiły. W projekcie ustawy nie było takiej możliwości. Ustęp 4. może
bowiem odstraszać nadgorliwych pracowników socjalnych od pochopnych
działań. Chcemy się jednakże odwołać po raz kolejny do praktyki Szwecji.
W tamtejszej ustawie, obowiązującej od niemal 30 lat, również znajdują się
podobne zapisy, mające chronić przed nadużyciami. Mimo to, jak już wyżej
wspominaliśmy, 20 tysięcy dzieci każdego roku jest zabieranych ze swoich
rodzin. Na jakiej podstawie? R. Harrold-Claesson, przewodnicząca Skandynawskiego Komitetu Praw Człowieka, która gościła w Polsce, jako przykład
przytacza książkę polskiej emigrantki E. Nowackiej zatytułowaną Złota klatka. Autorce i jej mężowi odebrano dziecko, ponieważ bawiąc się spadło ze
stołu i konieczna była pomoc lekarska. Autorzy filmu Postęp po szwedzku opisują inny przypadek, gdzie zabrano rodzicom dziecko, ponieważ uznano ich
za niedorozwiniętych umysłowo. Wśród pytań testowych, mających określić
ich poziom intelektualny znalazło się między innymi pytanie o nazwisko
aktualnego przywódcy Chin! R. Harrold-Claesson, która jako prawniczka
próbuje bronić rodzin, którym niesłusznie odebrano dzieci (wygrywała sprawy w Strasburgu), w wywiadzie dla „Frondy” tak mówi o konsekwencjach
trzydziestu lat obowiązywania ustawy w Szwecji. „Prawo to zostało przyjęte w dramatycznej sytuacji, na fali szoku wywołanego głośnym przypadkiem córki pobitej przez ojca na śmierć. Ale do takich skrajnych przypadków
przemocy w rodzinie wciąż dochodzi! Prawo tego nie rozwiązało! Natomiast
to, co udało się wprowadzić ustawodawcom, to zrobienie z normalnych rodziców kryminalistów. Z normalnych rodziców, którzy chcą jedynie wychowywać swoje dzieci. Dzieci w Szwecji plują swoim rodzicom w twarz,
kopią ich, przeklinają ich, po prostu biją ich. I rodzice nie mogą nic zrobić.
(…) Konsekwencje społeczne prowadzonej od wielu już lat polityki ochrony
dzieci są ogromne. Np. w społeczeństwach normalnych, kiedy wchodzimy
do autobusu czy pociągu, dzieci nie szturchają starszych osób, natomiast
dzieci w Szwecji nie mają szacunku dla nikogo. Widok w autobusach jest
taki, że dzieci siedzą, a starsze osoby stoją. Dorośli nie mają odwagi zwracać
dzieciom uwagi. Dziecko beztrosko rozbija butelkę na ulicy i ludzie w ogóle
nie reagują, jak gdyby nic się nie stało. W Szwecji jest prawo, które zakazuje
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noszenia noży w miejscach publicznych, ale większość młodych jest w nie
uzbrojona. Podobnie z narkotykami – nikt nie zwraca na nie uwagi. Skoro nawet rodzice nie mają odwagi zwracać uwagi swoim dzieciom. Rodzic nie ma
prawa nawet odesłać dziecka do jego pokoju. Bo to już przemoc psychiczna?
I fizyczna! Bo dziecko jest odseparowane od towarzystwa swoich rodziców.
Ale kiedy opieka społeczna zabiera dzieci do rodzin zastępczych to nie jest
przemoc? Jakie proporcje są tutaj zachowane? Oni nie rozumieją tego, że to
co robią tym dzieciom, to jest dopiero przemoc! Oni nie chcą, żeby w rodzinach były napięte sytuacje, ale tego wszystkiego nie da się nawet porównać
z administracyjną przemocą”2.
My, Polacy, próbujemy w różnych komentarzach przewidywać możliwe skutki zmian w ustawodawstwie. Szwedzi mają to już za sobą. Warto
patrzeć na przykłady tych, którzy już coś wypróbowali „na własnej skórze”.
Dlatego jako osoby mające na co dzień do czynienia z pomocą rodzinie apelujemy, aby rozważyć, czy chcemy jako naród pójść szwedzką drogą? Jeśli
w 9-milionowym kraju zabiera się 20 tysięcy dzieci rocznie, to czy w czterokrotnie liczniejszej Polsce będzie się kiedyś zabierać 80 tysięcy? To przecież
będzie znaczyło, że w ciągu 2,5 roku pozbawimy rodziców populację dzieci
równą liczbie mieszkańców Sosnowca!

2
System, ideologia, biznes. Dlaczego w Szwecji niszczy się rodziny, Wywiad z Ruby Harrold-Claesson z dn. 18 maja 2010 r., http://fronda.pl/news/czytaj/system_ideologia_biznes_dlaczego_w_szwecji_niszcy_sie_rodziny (dostęp: 25.05.2010).
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LET US NOT GO ALONG THE SWEDISH ROAD
COMMENTARY ON THE ACT ON COUNTERACTING VIOLENCE
IN THE FAMILY
On 10 May 2010, acting President Bronislaw Komorowski signed a law amending
the Law on counteracting domestic violence. This Act contains several regulations that
raise controversy in different environments. It is worthwhile to refer to specific recordings
of this act and try to predict their consequences, referring to example of Sweden – a country which has the similar law since 1979. We must consider whether we, as a nation want
to go the Swedish way? If in the 9-million-country like Sweden, 20 thousand children are
being taken away from their parents annually, so in four times more numerous Poland
will be taken away 80 thousand? It will, after all mean that in the course of the 2.5 years
we will deprive parents the population of children equal to the population of Sosnowiec.
tłum. Krzysztof Magdij
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CZY PISMO ŚWIĘTE MÓWI O PRZEMOCY W RODZINIE?

Pismo Święte jest księgą równocześnie Boską i ludzką. Natchnieni autorzy pisali pod wpływem Ducha Świętego, ale jako ludzie swoich czasów
i kultur, ukształtowani w określonych środowiskach, które wpływały na ich
sposób odczuwania, myślenia i wyrażania się. Przedstawiali zarówno wielką
wartość rodziny, piękne przykłady wzajemnej miłości, harmonii i szacunku,
jak też – wynikające z osłabienia natury człowieka po grzechu pierwszych
ludzi – przejawy słabości prowadzące nawet do zbrodni wobec najbliższych.
Gdy pamiętamy, że Biblia jest dla nas księgą świętą, na pytanie stanowiące
tytuł artykułu można by oczekiwać odpowiedzi negatywnej, z kolei gdy wyliczymy wiele przykładów tej przemocy, komuś mogłoby się wydawać, że
jest ona rodzajem kroniki sądowej albo zestawieniem danych z rodzin patologicznych. Tymczasem przejawy zła stanowią przestrogę, pokazują smutne
następstwa dokonanych złych czynów i pośrednio pokazują wartość dobra
i są wezwaniem, by je praktykować.
Przemoc w rodzinie prowadząca nawet do zabójstwa w Starym Testamencie pokazana jest przez zbrodnie popełniane wobec braci. Już w pierwszym pokoleniu potomków Adama i Ewy dochodzi do bratobójstwa: Kain
zabił Abla z zazdrości, ponieważ Bóg patrzał życzliwie na ofiarę brata, a na
jego nie chciał patrzeć (Rdz 4, 5.8)1. Gdy Jakub kupił od Ezawa pierworodztwo (por. Rdz 25, 29–34), a potem przy pomocy matki podstępnie uzyskał od
ojca Izaaka przeznaczone dla niego błogosławieństwo (por. Rdz 27, 1–29),
Ezaw postanowił, że „gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mego

Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I, 1, Poznań
1962, s. 224–228; E.A. SPEISER, Genesis, AB 1, Garden City, New York 1964, s. 31–33; G. J.
WENHAM, Genesis 1–15, WBC 1 (Word Books, Milton Keynes, England), 1991, s. 103–106.
1
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brata Jakuba” (Rdz 27, 41). Na szczęście nie doszło do kolejnego bratobójstwa
i bracia po latach się pojednali (por. Rdz 33, 1–15)2.
Bracia Józefa, syna Jakuba, wyróżnianego przez ojca, postanowili go
zabić, a ostatecznie sprzedali jako niewolnika wędrownym kupcom madianickim (por. Rdz 37, 18–28)3. Nieprawy syn Gedeona, Abimelek, po dojściu
do władzy w Sychem, rodzinnym mieście swej matki, wymordował siedemdziesięciu przyrodnich braci (por. Sdz 9, 5)4. Pierworodny syn Dawida, Amnon, zhańbił swą przyrodnią siostrę Tamar (por. 2 Sm 13, 1–22). Jej rodzony
brat Absalom kazał podstępnie zabić go podczas uczty po strzyżeniu owiec
(2 Sm 13, 28)5.
Nie pomniejszając winy zbrodniarzy trzeba też zauważyć, że w pewien
sposób przyczyniła się do czynów braci Józefa i synów Dawida postawa ojców: Jakub wyróżniał Józefa, syna ukochanej żony. Jego przyrodni bracia
byli synami innych żon: siostry Racheli, którą jej ojciec dał podstępnie Jakubowi w noc poślubną, oraz niewolnic. Jeden czyn zły pociąga za sobą następne. Synowie Dawida przypominają „złotych młodzieńców” korzystających z osiągnięć rodziców bez liczenia się z innymi, a rodzice nie stawiają
im właściwych wymagań. Po gwałcie dokonanym poprzez Amnona Dawid
wpadł w wielki gniew (2 Sm 13, 21), ale nie wymierzył żadnej kary (por. Kpł
20, 17 przewidywała za to śmierć). Potem zgodził się na powrót Absaloma
z wygnania (por. 2 Sm 14, 21) i na normalne kontakty z nim (por. 2 Sm 14,
33)6. Gdy w jego starości inny syn Adoniasz zaczął się wynosić i przygotowywać do objęcia tronu przyrzeczonego Salomonowi, „Jego ojciec zaś nigdy go
nie karcił, mówiąc Czemu tak uczyniłeś?, gdyż był on nadzwyczajnej urody,
a matka urodziła go po Absalomie” (1 Krl 1, 6).

Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 413–418, 422, 448–450; E. A. SPEISER, Genesis, dz. cyt., s. 195–197, 208–213, 269–261.
3
Por. S. ŁACH, dz. cyt., s. 467; E.A. SPEISER, Genesis, dz. cyt., s. 291–294.
4
Por. R.G. BOLING, Judges, AB 6A, Garden City, New York 1975, 171; H.W. HERTZBERG, Die Bücher Josua, Richter, Ruth, ATD 9, Göttingen 1969, s. 204; A. DŁUGOSZ, Kerygmatyczne znaczenie starotestamentowych bajek, [w:] Studium Scripturae anima theologiae.
Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Grzybkowi, red. J. CHMIEL, T. MATRAS,
Kraków 1990, s. 50–63, zwłaszcza s. 53–59.
5
Por. J. ŁACH, Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy,
PŚST IV, 1, Poznań–Warszawa 1973, s. 412–420; P.K. McCARTER, II Samuel, AB 9, New
York, London, Toronto, Sydney, Auckland 1980, s. 315–334.
6
Por. J. ŁACH, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 428–430; P. K. McCARTER, II Samuel, dz.
cyt., s. 350.
2
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Niedojrzała miłość rodzicielska, brak stawiania wymagań i stosowania
odpowiednich sankcji powoduje, że młodzi ludzie utwierdzają się w złym
i ostatecznie zmierzają do własnej zguby7. Potem Salomon kazał stracić
Adoniasza, gdy wykorzystując jego matkę prosił o prawo do poślubienia
młodej żony Dawida. Batszeba, jak wiele kobiet, chciała pomóc w sprawie
„sercowej”, nie zdając sobie sprawy, że Adoniaszowi mogło też chodzić tu
o podstawę, by ubiegać się o tron i spiskować przeciw jej synowi (por. 1 Krl
2, 13–25)8. Dlatego ten czyn potraktujemy nie jako bratobójstwo, lecz umacnianie tronu zgodnie z ówczesnym prawem i zwyczajami, które dla nas są
bezwzględne i okrutne.
Inny przykład zbrodni dokonanej w rodzinie to zabójstwo Szymona
Machabeusza i jego dwóch synów przez jego zięcia (por. 1 Mch 16, 11–17)9.
Przykładem przemocy wobec dziecka może być tolerowane przez Boga wypędzenie przez Abrahama Hagar z Izmaelem (por. Rdz 21, 10–16)10.
W starożytności wiele ludów praktykowało ofiary z dzieci. Opowiadanie o próbie, na jaka wystawił Bóg Abrahama, oczekując ofiary z Izaaka (por.

7
Por. J.B. ŁACH, Księgi 1–2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST IV, 2, Poznań–Warszawa 2007, s. 138. Inny święty Starego Testamentu, którego
synowie nie osiągnęli jego poziomu, to Samuel: jako sędziowie „nie chodzili jego drogą:
szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo” (1 Sm 8, 3). Może
w nieco mniejszym stopniu powtórzyło się w jego potomkach to, co jako chłopiec widział
w rodzinie arcykapłana Helego. Por. J. ŁACH, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 147; R.W. KLEIN,
1 Samuel, WBC 10,Waco, Texas 1986, s. 74; P.K. McCARTER, I Samuel, AB 8, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1980, s. 156–160.
8
Por. J.B. ŁACH, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 151–153.
9
Por. F. GRYGLEWICZ, Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚST VI,4, Poznań 1961, s. 214; J.A. GOLDSTEIN, I Maccabees, AB 41, New York–London–
Toronto–Sydney–Auckland 1976, s. 524.
10
Na temat historyczności przekazów o Abrahamie por. D. DZIADOSZ, Geneza biblijnych tradycji o patriarchach w Rdz 12–36, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów
Polskich” 5(2008), s. 233–275, zwłaszcza s. 262. Autor pisze o wprowadzeniu do cyklu
o Abrahamie tradycji uzasadniających „pozostawienie Izmaela i jego matki Hagar poza
zasięgiem oddziaływania wyjątkowego Bożego błogosławieństwa przeznaczonego jedynie dla Izaaka i jego potomstwa (16, 1–16; 2, 11–21)” [s. 263]. Podkreślano bardziej to, co
odpowiadało przekonaniom Izraelitów o szczególnym wybraniu ich narodu, podobnie
jak w zdaniu z tekstu prorockiego: „Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści”
(Ml 1, 2 cyt. w Rz 9, 13). Nienawiść w tym kontekście nie oznacza niechęci, tylko jest przeciwstawiona wybraniu. Por. M. PETER, Księga Malachiasza, Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz – ekskursy, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, II, PŚST XII, 2, Poznań 1968, s. 463–
508, zwłaszcza s. 477; R. L. SMITH, Micah – Malachi, WBC 32, Waco, Texas 1984, s. 305.
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Rdz 22, 1–19), uczy, że Bóg nie chce takich ofiar (por. Kpł 18, 21)11. Śladem
wpływów kananejskich jest ofiara, jaką złożył ze swojej córki sędzia Jefte
(por. Sdz 11, 30–40)12, wypełniając lekkomyślnie złożony ślub. W czasie odstępstw od wiary w jedynego Boga Izraelici składali bóstwom pogańskim
ofiary z dzieci (por. Ez 16, 20), zwłaszcza przez spalanie ich ku czci Molocha,
co wyraża zwrot: „przeprowadzić przez ogień” (por. 2 Krl 16, 3; 17, 17; 21, 6;
23, 10;. 2 Krn 28, 3; 33, 6; Ez 20, 26.31; 23, 37)13.
Księga Powtórzonego Prawa mówi, że rodzice mogą doprowadzić do
skazania na śmierć dziecka – krnąbrnego syna, dopuszczającego się występków (por. Pwt 21, 18–21). Jest to – w stosunku do ówczesnych obyczajów –
ograniczenie ich władzy pojmowanej często jako absolutna. Przepis nakazuje
stawienie przed trybunałem (przed starszymi miasta w bramie) nieposłusznego i krnąbrnego syna (oddającego się rozpuście i pijaństwu – w. 20) i przewiduje karę ukamienowania. Biblia nie wspomina nigdzie o zastosowaniu
tego prawa, służy ono raczej pokazaniu wielkości grzechu nieposłuszeństwa
wobec rodziców14. Rodzice troszczyli się o swoje dzieci, byli z nich dumni
(zwłaszcza z synów – por. Ps 127, 3–5; 128, 3; Syr 30, 2–6)15, ale uważali za
normalne utrzymywanie karności, stosowanie kar cielesnych, rózgi, zalecane
szczególnie w księgach mądrościowych (np. Prz 13, 24; 23, 13; 29, 15.17; Syr
7, 23; 30, 1.12; 42, 5; Lm 3, 27), przestrzegali przed zbytnią pobłażliwością
(np. Syr 30, 7–13)16. Teksty o karceniu mówią zwykle o synach. Zachęcają do
Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 392–396; E.A. SPEISER, Genesis, dz. cyt.,
s. 162–166; S. ŁACH, Księga Kapłańska. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST II, 1,
Poznań–Warszawa 1970, s. 232–236; A. TRONINA, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny, ST 3, Częstochowa 2006, s. 271–274.
12
Por. R.G. BOLING, Judges, dz. cyt., s. 207–210; H.W. HERTZBERG, Die Bücher Josua, Richter, Ruth, dz. cyt., s. 217.
13
Por. J.B. ŁACH, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 490.
14
Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz
– ekskursy, PŚST II, 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 214; G. von RAD, Das fünfte Buch Mose.
Deuteronomium, ATD 8, Göttingen 1968, s. 99.
15
Por. G. RAVASI, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, Lettura pastorale della
Bibbia, III, Bologna 1988, s. 596–599, 610; S. ŁACH, J. ŁACH, Księga Psalmów. Wstęp –
przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST VII, 2, Poznań 1990, s. 529; P.W. SKEHAN,
A.A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, AB 39, New York 1987, s. 376; O. SCHILLING, Das
Buch Jesus Sirach, HB VII/2, Freiburg 1956, s. 130.
16
Por. S. POTOCKI, Księga Przysłów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST VIII, 1, Poznań 2008, s. 128; 182; 218, R.B.Y. SCOTT, Proverbs, Ecclesiastes, AB 18,
Garden City–New York 1965, s. 143; P.W. SKEHAN, A.A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira,
dz. cyt., s. 206, 376, 482; O. SCHILLING, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 26, 129.
11
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czuwania nad córkami (por. Syr 7, 24; 22, 4 n; 26, 10; 42, 9.11)17, ale nie mówią
wprost o stosowaniu wobec nich kar cielesnych – rózgi18.
W związku z małżeństwami w Starym Testamencie nie ma wzmianek
o stosowaniu przemocy fizycznej, o biciu żony. Są przykłady uległości mężczyzn wobec kobiet – nawet bardzo silnego Samsona (por. Sdz 14, 15–17;
16, 4–2119) lub wcześniej bardzo mądrego Salomona. Jego małżeństwa z cudzoziemskimi kobietami zawierane jako potwierdzenie sojuszy politycznych20 doprowadziły go do niewierności wobec przymierza Izraela z Bogiem – wprowadzania obcych kultów i kultów synkretycznych (por. 1 Krl 11,
1–8)21. Syracydes podsumowuje koniec panowania Salomona, ubolewając, że
pociąg do kobiet doprowadził mądrego króla do utraty trzeźwego myślenia: „Kobietom wydałeś swe lędźwie i utraciłeś władzę nas swoim ciałem.
Splamiłeś swą chwałę, zhańbiłeś swoje potomstwo sprowadzając gniew na
dzieci i napełniając je smutkiem z powodu twojej głupoty” (Syr 47, 19)22. Zły
wpływ na króla Achaba wywierała także jego fenicka żona Izebel (por. 1 Krl
16, 31–33; 18, 19; 21, 1–16) 23.
Po powrocie z niewoli babilońskiej podczas reformy religijnej nakazano oddalenie cudzoziemskich żon i urodzonych przez nie dzieci (por. Ezd 9,
1–10, 44; Ne 9, 2; 10, 31; 13, 3.23–29)24. Współczesnego człowieka może dziwić,
że nie starano się o pozyskanie do religii Żydów cudzoziemskich żon. PrawPor. P.W. SKEHAN, A.A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 206; 312; 346;
350; 482; O. SCHILLING, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 49, 177.
18
Są też teksty świadczące o szczególnej trosce ojców o córki (por. Hi 40, 29), mężów
o żony czy w ogóle mężczyzn o kobiety, dostarczanie im tego, co wysoko ceniły, zwłaszcza pięknych ubrań i ozdób (por. Sdz 5, 30; 2 Sm 2, 24; Ez 16, 10–14).
19
Por. R.G. BOLING, Judges, dz. cyt., s. 231, 248–253; H.W. HERTZBERG, Die Bücher
Josua, Richter, Ruth, dz. cyt., s. 230, 233. Można tu mówić o stosowaniu wobec Samsona
przez kobiety czegoś w rodzaju dziś często występującego mobbingu.
20
Por. J.H. WALTON, V.H. MATTHEWS, M.W. CHAVALAS, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2005,
s. 394, 397, 404; R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu, t. I i II, Poznań 2004, s. 41, 129.
21
Por. T. TUŁODZIECKI, Jeroboam I – reformator religii Izraela. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 12, 26 – 14, 20, RSB 14, Warszawa 2004, s. 58–64; J.B. ŁACH, Księgi 1–2 Królów,
dz. cyt., s. 252–255; E. WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige. 1. Könige 1–16, ATD 11, 1,
Göttingen 1977, s. 131–134.
22
Por. P.W. SKEHAN, A.A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, AB 39, New York
1987, s. 528.
23
Por. J.B. ŁACH, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 311–313, 327, 361–363.
24
Por. J.H. WALTON, V.H. MATTHEWS, M.W. CHAVALAS, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, dz. cyt., s. 528; H. LANGKAMMER, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST V, 2, 3, Poznań–Warszawa
17
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dopodobnie przeważała obawa przed złymi wpływami, które doprowadzały
do osłabienia wierności religii jahwistycznej. Później dążenie do pozyskiwania prozelitów stało się w judaizmie silniejsze. W literaturze apokryficznej jest
piękna opowieść o przyjęciu religii męża przez egipską żonę Józefa, syna patriarchy Jakuba, Józef i Asenet25.
W księgach mądrościowych są też smutne obrazy małżonka udręczonego przez swarliwą żonę (por. Prz 21, 9.19; 25, 24; 27, 15; Syr 25, 13–25; 26, 7)26;
bez rady, by zastosować przemoc wobec przykrej żony – raczej usuwać się
oraz zachowywać kontrolę nad sytuacją: „Ani synowi, ani żonie, ani bratu,
ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia” (Syr 33, 20); „Wobec
niegodziwej żony dobrze jest [używać] pieczęci, i zamykaj na klucz, gdzie
wiele jest rąk” (Syr 42, 6)27.
Księga Powtórzonego Prawa przewiduje możliwość rozwodu (por. Pwt
24, 1–4). Choć jego przyczyna podana jest bardzo ogólnie: „nie będzie jej darzył życzliwością, bo znajdzie w niej coś odrażającego” (w. 1), na tle ówczesnych obyczajów, kiedy często kierowano się całkowitą dowolnością, jest to
wezwanie do poczucia odpowiedzialności, regulacja prawna. Zakaz powtórnego przyjęcia oddalonej żony jest również wezwaniem, by mąż nie kierował
się chwilowym kaprysem28.
Pwt 21, 15 mówi o dziedzictwie synów dwóch żon: bardziej i mniej kochanej – nakazuje sprawiedliwe przekazanie większej części dziedzictwa także jeśli pierworodny jest syn żony mniej kochanej. Jest to przestroga przed
nierównym traktowaniem dzieci29. Niechęć braci do Józefa w pewien sposób
sprowokowana była wyróżnianiem go przez ojca, który z kolei wcześniej został oszukany przez teścia. Problemy powodowane przez poligamię widoczne

1971, s. 187–199, 260, 288–292; J.M. MYERS, Ezra. Nehemiah, AB 14, Garden City–New York
1965, s. 74–88, 206, 212–218.
25
Przekład polski [w:] Apokryfy Starego Testamentu, red. (opracowanie i wstępy) R.
RUBINKIEWICZ, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2000, tłum. polskie A. SUSKI, (12)
14–26. Por. też R. RUBINKIEWICZ, Apokryfy, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red.
J. SZLAGA, dz. cyt., s. 98–125, zwłaszcza 119.
26
Por. S. POTOCKI, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 168, 207, R.B.Y. SCOTT, Proverbs, Ecclesiastes, dz. cyt., s. 125, 156, 163; P.W. SKEHAN, A. A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira,
dz. cyt., s. 347–350; O. SCHILLING, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 116.
27
Por. P.W. SKEHAN, A.A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 405, 482.
28
Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 229–231; G. von RAD, Das
fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 107.
29
Por. S. ŁACH, dz. cyt., 218; G. von RAD, dz. cyt., s. 98.
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w Biblii to także napięcia między żonami – Jakuba (Rdz 29, 31 – 30, 24)30; Elkany, ojca Samuela (1 Sm 1, 6 n) – druga żona nazwana jest rywalką – h>””Ts:[}
kIw . – weki’ ăsatá(h) 31.
Można jeszcze przytoczyć kilka tekstów Starego Testamentu o braku
jedności w rodzinach: „Każdy podnosi ręce na domowników” (Ps 55, 21)
– Psalmista ubolewa z powodu obłudy, fałszu, łamania więzów miłości rodzinnej i przyjaźni32; „Nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy” (Mi 7,
6; cyt. Mt 10, 36) – „obraz pełen grozy dla społeczności semickiej, w której panował system patriarchalny, dający rodzicom, zwłaszcza ojcu, nieograniczoną władzę nad dziećmi i domownikami”33; „Tak mnie pobito w domu moich
najbliższych” (Za 13, 6) – fałszywi prorocy chcąc ukryć pochodzenie swych
blizn po rytualnych zranieniach będą wskazywali na kary zadane im przez
rodziców albo skutki bójek z kolegami34.
Pouczenia Jezusa przeciw obłudzie związanej z faryzejską interpretacją
Prawa i zwyczajów wskazują na obowiązek utrzymywania rodziców w starszym wieku, od którego nie można się wykręcać powołując się na ślub przeznaczenia na ofiarę tego, co miałoby służyć im jako pomoc (korban – Mt 15,
4–6; Mk 7, 10–12; Łk 18, 20)35. Zapowiada też rozłamy w rodzinach, jeśli tylko
część ich członków przyjmie wiarę w Niego i w Jego naukę (Mt 10, 35 n;

Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 430–433; E.A. SPEISER, Genesis, dz. cyt.,
s. 230–233.
31
Por. J. ŁACH, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 107; P.K. McCARTER, I Samuel, dz. cyt.,
s. 52; 60; R.W. KLEIN, 1 Samuel, dz. cyt., s. 7.
32
Por. G. RAVASI, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, Lettura pastorale della
Bibbia, II, Bologna 1986, s. 121; S. ŁACH, J. ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 286.
33
P. SZEFLER, Księga Micheasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków
Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 343–415; R.L. SMITH, Micah – Malachi, WBC 32,
Waco, Texas 1984, s. 55.
34
Por. J. HOMERSKI, Księga Zachariasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, II, PŚST XII, 2, Poznań 1968, s. 237–459, zwłaszcza s. 436; R.L. SMITH,
Micah – Malachi, dz. cyt., s. 281; C.J. MEYERS, E.M. MEYERS, Haggai, Zechariah 9–14, AB
25C, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993, s. 381–384.
35
Por. A. PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt.,
s. 73.
30
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Łk 12, 52 n)36. Sytuacje, gdy jedno z małżonków przyjmuje chrześcijaństwo,
drugie pozostaje w pogaństwie, omawia św. Paweł w 1 Kor 7, 10–1637.
Chrystus mówi też o rozłamach w rodzinach stanowiących następstwo
przyjęcia wiary w Niego, prowadzących nawet do wydawania na śmierć
bliskich z powodu wiary: „Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci
powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią” (Mt 10, 21)38; „Brat
na śmierć wyda brata, a ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią” (Mk 13, 12)39; „A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią”
(Łk 21, 16)40.
Teksty apostolskie podają zasady życia rodzinnego wśród chrześcijan.
O znaczeniu normalnego życia w rodzinach i ludzkiej społeczności mówią
tzw. tablice domowe, częściowo wzięte z ówczesnej pogańskiej literatury dydaktycznej, zwłaszcza stoickiej, zawierające wskazówki, jak powinni odnosić
się do siebie poszczególni członkowie rodzin i grup społecznych (por. Ef 5,
21 – 6, 9; Kol 3, 18 – 4, 1; 1 P 2, 20 – 3, 9)41. Zwykle podkreśla się obowiązek
36
Por. A. PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny, NT I, 1, Częstochowa 2005, s. 447;
T. MATURA, Le radicalisme évangélique. Aux sources de la vie chrétienne, LD 97, Paris 1978,
s. 144.
37
Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT VII, Poznań 1965, s. 194–197; M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny, NT 7, Częstochowa 2009, s. 241–245;
C.K. BARRETT, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament
Commentaries, London 1973, s. 161–167; J. CZERSKI, Pierwszy List do Koryntian, Bibliotheca
Biblica, Wrocław 2009, s. 359–367; 370–372.
38
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz, PŚNT III-1, Poznań–Warszawa 1979, s. 189; A. PACIOREK, Ewangelia według
świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 431; L. SABOURIN, The Gospel according to
St. Matthew, II, Bombay 1983, s. 533; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, I, HTKNT I, 1,
Freiburg–Basel–Wien 1986, s. 377.
39
Por. H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz, PŚNT III, 2, Poznań–Warszawa 1977, s. 298; R. PESCH, Das Markusevangelium, II,
HTKNT II, 1; Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 286.
40
Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz, PŚNT III, 3, Poznań–Warszawa 1974, s. 313; L.T. JOHNSON, The Gospel of Luke,
SPS 3, Collegeville, Minnesota 1991, s. 322.
41
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz – ekskursy, PŚNT VIII, Poznań 1962, s. 293–298, 479–495; B. ADAMCZEWSKI,
List do Filemona. List do Kolosan, Nowy Komentarz Biblijny, NT 12, Częstochowa 2006, s. 325–
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szacunku dla starszych, posłuszeństwa wobec rodziców (por. Kol 3, 20; Ef
6, 1; 1 Tm 5, 4; 2 Tm 3, 2), ale warto też zwrócić uwagę na kończące pouczenie przestrogi skierowane do starszych: „Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu
waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to
pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi.
A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu (mh. parorgi,zete) waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak [chce] Pan” (Ef 6, 1–4);
„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu21.
Ojcowie, nie rozdrażniajcie (mh.evreqi,zete) waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3, 20 n)42. Wspaniały tekst o miłości małżeńskiej, która powinna
odwzorowywać miłość Chrystusa i Kościoła (Ef 5, 21–33), jest wezwaniem
do takiego wspólnego życia, w którym nie ma miejsca na żadną przemoc43.
Przytoczone teksty biblijne pokazują, że przemoc w rodzinie zdarzała
się zwłaszcza w Starym Testamencie. W Nowym Jezus zapowiada, że wiara
w Niego może być przyczyną doznawania przemocy ze strony bliskich przez
tych, których krewni nie przyjmą wiary. Teksty apostolskie podają zasady
życia we wzajemnej miłości i szacunku. Przestrzegają nie tylko młodszych,
ale również starszych, by ich zachowanie nie powodowało napięć, które
mogą doprowadzić do konfliktów, a w dalszej konsekwencji do stosowania
przemocy.

339; J. GNILKA, Der Kolosserbrief, HTKNT X, 1, Freiburg–Basel–Wien 1980, s. 205–227;
tenże, Der Epheserbrief, HTKNT X, 2, Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 272–304; S. HAŁAS,
Pierwszy List św. Piotra, Nowy Komentarz Biblijny, NT 17, Częstochowa 2007, s. 200–240;
S. WRONKA, La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18 – 4, 1, AnCrac 35(2003),
s. 273–290.
42
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, dz. cyt., s. 295, 492–494; J. GNILKA,
Der Epheserbrief, dz. cyt., s. 294–299; tenże, Der Kolosserbrief, dz. cyt., s. 219–221; B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona, dz. cyt., s. 330–332.
43
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, dz. cyt., s. 479–492; J. GNILKA, Der
Epheserbrief, dz. cyt., s. 272–294; A. BÓL, Charakter relacji pomiędzy małżeństwem a przymierzem Chrystusa z Kościołem na podstawie Ef 5, 21–33, [w:] „Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32),
red. T.M. DĄBEK, Kraków 2003, s. 159–181.
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DICE LA BIBBIA SULLA PREVALENZA NELLE FAMIGLIE?

Nell’ Antico Testemento si trovano esempi della prevalenza nelle famiglie. Caino
uccise suo fratello Abele (Gn 4, 8), Esaù voleva uccidere suo fratello Giacobbe (Gn 27, 41)
i figli di Giacobbe volevano uccidere il suo fratello Giuseppe, ma vendettero Giuseppe agli
Ismaeliti (Gn 37, 18–28). Abimelech, figlio di Gedeone uccise i suoi settanta fratelli (Gdc
9, 5). Amnon, figlio di Davide, violentò la sua sorella (di altra madre) (2 Sam 13, 1–22), il
suo fratelo Assalonne ha fatto uccidere Amnon (2 Sm 13, 28–29), Tolomeo, il genero di
Simone Maccabeo trucida Simone e due figli (1 Mac 16, 11–17). Israeliti, come tanti altri
popoli, facevano olocausti dai bambini per idoli (2 Re 16, 3; 17, 17; 21, 6; 23, 10; 2 Cr 28, 3;
33, 6; Ez 16, 20; 20, 26.31; 23, 37).
I padri correggevano i suoi figli con bastone (Prv 13, 24; 23, 13–14; 29, 15.17; Sir 7,
23; 30, 1.12; 42, 5; Lam 3, 27). La Bibbia non dice sulla prevalenza negli matrimoni, ma sul
cattivo influsso degle donne su Sansone (Gdc 14, 15–17; 16, 4–21) Salomone (1 Re 11, 1–8;
Sir 47, 19-20) a Acab (1 Re 16, 31–33; 18, 19; 21, 1–16) e sulla tristezza del marito, chi ha
la cattiva moglie (Prv 21, 9.19; 25, 24; 27, 15; Sir 25, 13–25; 26, 7). Dopo ritorno da Babilone
Esdra ordinò di rimandare le donne straniere con i suoi figli (Esd 9, 1 – 10, 44; Ne 9, 2; 10,
31; 13, 3.23–29).
Gesù dice ai suoi discepoli sulla separazioni negli famili (Mt 10, 35–36; Lc 12, 52–53)
e persecuzioni dalla parte dei famigliari (Mt 10, 21; Mc 13, 12; Lc 21, 16). Gli Apotoli scrivano sulla vita familiare (Ef 5, 21 – 6, 9; Col 3, 18 – 4, 1; 1 Pt 2, 20 –3, 9), non solo sulla
obbedienza dei figli, ma anche ai padri per non inasprire e non esasperare i figli (Ef 6, 4;
Col 3, 21).
tłum. Tomasz Maria Dąbek
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KONSUMPCJONIZM JAKO FAKTOR PRZEMOCY
W RODZINIE I W SPOŁECZEŃSTWIE

Współczesne życie społeczno-gospodarcze Polaków i innych mieszkańców krajów Europy Środkowo-Wschodniej zdominowane jest przez dwa
procesy. Jednym z nich jest ciągle niedokończona transformacja ustrojowa,
mająca na celu uzdrowienie całych struktur życia społecznego, zdeformowanych uprzednio przez dziesiątki lat totalitaryzmu, oraz stworzenie demokratycznych struktur społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej
strony narody te, podobnie jak ma to miejsce w innych częściach świata, doświadczone są przez jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych,
którego końca, jak dotąd, nie widać.
W większości krajów tej części Europy od samego początku w tworzeniu struktur demokratycznego państwa i gospodarki zasadniczo otwarto się
na model realizowany w okresie powojennym w krajach wysoko rozwiniętych, polegającym na demokratycznej formie władzy politycznej, wolnorynkowej gospodarce i własności prywatnej. Trudno się temu dziwić, bowiem
prawie pół wieku ideologicznych eksperymentów i ich opłakane skutki
zniechęcały do dalszego eksperymentowania. W krajach tych na przestrzeni
dwóch ostatnich dekad powstały zaczątki społeczeństw kapitalistycznych.
Jednak nie brak przy tym opinii, że to otwarcie przyjęło postać ślepego przenoszenia wzorców, bez żadnej krytycznej refleksji czy selekcji, że w pierwszej kolejności przeniesiono to, co najgorsze w społeczeństwach dobrobytu,
a więc konsumpcyjny styl życia, nierówności społeczne, bezrobocie, afery,
korupcję, materializm praktyczny, zatracenie obiektywnej hierarchii wartości, zeświecczenie życia, pornografię, narkotyki, terroryzm itp.
Z kolei światowy kryzys gospodarczy połączony z zubożeniem społeczeństwa, spowodowany chociażby wzrostem bezrobocia i cen żywności
oraz surowców sprawia, że niełatwo dziś mówić krytycznie o konsumpcyjnym stylu życia. W świadomości społecznej, pomimo ponad dwudziestu lat
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reform, tkwi przeświadczenie, że zagrożenie konsumizmem jest ciągle odległe,
tym bardziej, że większość społeczeństwa pozostaje niezadowolona ze swego statusu materialnego. Temu przeświadczeniu niekoniecznie musi odpowiadać faktyczny stan rzeczy. Ze statystyk jednoznacznie wynika wzrost
spożycia tzw. dóbr konsumpcyjnych. W miarę obiektywnym wskaźnikiem
wzrostu warunków życia polskich rodzin jest zmiana struktury wydatków
gospodarstw domowych, w których systematycznie zmniejsza się udział
wydatków na żywność w ogólnym budżecie rodzinnym. Oczywiście daleko
jeszcze do średniego standardu obywateli Unii Europejskiej, ale wbrew powszechnemu odczuciu, Polakom powodzi się lepiej niż w poprzednim systemie, a samo społeczeństwo z łatwością dało się omotać docierającej z zewsząd ideologii kupowania i posiadania. Wprawdzie z poczuciem wyższości
kpi ono z telewizyjnych reklam, ale niezadowolenie z wszystkiego może być
sygnałem, że w głębi duszy mimo wszystko kojarzy ono jakoś sens życia
z posiadaniem różnego rodzaju dóbr materialnych, niejednokrotnie luksusowych lub przynajmniej nie tylko tych najbardziej koniecznych.

I
Zanim przyjdzie zwrócić uwagę na wpływ konsumpcjonizmu i ekonomistycznego podejścia do życia na przemoc w społeczeństwie i rodzinie, warto w tym miejscu przypomnieć stanowisko nauczania społecznego Kościoła
względem kwestii wzrostu konsumpcji i zamożności społeczeństwa. W encyklice Centesimus annus znajduje się bardzo jednoznaczne stwierdzenie Jana
Pawła II: „Dążenie do coraz lepszych i bardziej zadowalających warunków
życia i coraz większej zamożności jest samo w sobie uzasadnione”1. Tak więc
Kościół nie przekreśla samego dążenia do coraz lepszych i bardziej zadowalających warunków życia oraz coraz większej zamożności. Uznaje jednak za
błędny 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 jak najwięcej przyjemności.
Dla uzasadnienia postawionej w temacie tezy, a mianowicie że konsumizm i ekonomizm (materializm praktyczny) mogą być istotnymi faktorami przemocy w społeczeństwie i w rodzinie, niezbędne będzie przywołanie
uwag Jana Pawła II zawartych w encyklice Centesimus annus na temat ludzkich deficytów rynku. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że ten opublikowa1

JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus”, nr 36 [dalej: CA].
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ny w 1991 r. dokument stał się punktem odniesienia dla dokonujących się
zmian nie tylko w państwach tej części Europy, które wówczas stały u progu
transformacji ustrojowej, ale także krajów o zaawansowanej tradycji demokratycznej. Zdiagnozowano w niej bowiem nie tylko przyczyny klęski systemu komunistycznego, ale także dokonano krytycznej refleksji innych systemów gospodarczo-społecznych oraz sformułowano odnowione określenie
samego kapitalizmu.
Jan Paweł II był przekonany, że nawet dobrze funkcjonująca i społecznie zdyscyplinowana gospodarka rynkowa nie może wykluczyć niebezpieczeństwa jednostronnych redukcji, które postrzegał jako ludzkie deficyty
rynku. Oznacza to, że wolny rynek, choć sam w sobie jest najbardziej optymalnym narzędziem gospodarki, nie jest wolny od naturalnych ograniczeń.
Encyklika w tym kontekście podaje dwa obszary, w których tego typu redukcja we współczesnym społeczeństwie wolnorynkowym występuje lub grozi:
organizacja pracy oraz styl życia, określany pojęciem konsumizmu, kluczowy dla dalszych rozważań2. Wątek ten pojawia się także w encyklice, gdy
Papież mówi o „radykalnej kapitalistycznej ideologii”3 lub o współczesnych
formach alienacji4.
Fundamentalne dla uzasadnienia tezy postawionej w temacie artykułu jest zjawisko, że rynek, będący dotychczas mechanizmem wymiany gospodarczej, staje się coraz bardziej nośnikiem nowej kultury. Papież powie
wprost, iż wolny rynek „narzuca swój sposób myślenia i działania, kształtuje
zachowania wedle swojej skali wartości”5 i to na wszystkich płaszczyznach.
Mechanizm ten jawi się jako jeden z najbardziej destrukcyjnych przejawów
ideologii panekonomizmu, w którym pewne mechanizmy zachowań, takie
jak konkurencja, nastawienie na zysk, kalkulacja ekonomiczna, w świecie gospodarki uchodzące za słuszne i konieczne, zostają przeniesione w obszary rodziny, wychowania i stosunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych, osób
2
Do tych deficytów rynku trzeba zaliczyć także istnienie zbiorowych i jakościowych
potrzeb, których nie da się zaspokoić za pośrednictwem jego mechanizmów, a także dóbr,
których ze względu na ich naturę nie można i nie należy sprzedawać i kupować. Należy
także zauważyć, że wśród potencjalnych podmiotów gry rynkowej są i tacy ludzie, którzy
nie mogą być uważani za uczestników procesów rynkowych lub którym dojście do nich
zostało uniemożliwione. Oni to, jako niewytrzymujący konkurencji, w pierwszej kolejności są narażeni na wyłączenie z pełnoprawnego uczestnictwa w procesie gospodarczym (por. CA 40).
3
Por. CA 42.
4
Por. tamże 41.
5
JAN PAWEŁ II, Globalizacja i etyka (27.04.2001), „L’Osservatore Romano” (wyd.
pol.) 22 (2001) nr 6, s. 42–43.
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potrzebujących szczególnego wsparcia. Pokusa ta wynika z faktu, że w nowoczesnym, złożonym z wielu autonomicznych subsystemów społeczeństwie jeden i ten sam podmiot musi stosować w różnorodnych obszarach życia różne
imperatywy zachowań i często przenosi je na relacje międzyludzkie.
Nietrudno sobie w tym kontekście wyobrazić, że relacje międzyludzkie, a w badanym przypadku relacje wewnątrzrodzinne zdominowane przez
mechanizmy zachowań właściwe dla wolnego rynku, będą rodziły szereg
patologii i prowadziły do przejawów przemocy w relacjach społecznych. Będzie to miało miejsce zwłaszcza wówczas, gdy poszczególne osoby nie będą
w stanie sprostać oczekiwaniom przed nimi stawianym lub wymaganiom
konkurencyjności, co w konsekwencji prowadzi do postawy rezygnacji, utraty poczucia wartości i wiary w siebie, a w relacjach międzyludzkich nawet
do ekskluzji społecznej czy marginalizacji. W tego typu przypadkach przemoc może być przejawem kary ze strony najbliższego środowiska. Trzeba
w tym miejscu podkreślić, że dziś w nauczaniu społecznym Kościoła, a także
w podstawowym nurcie refleksji etycznospołecznej, właśnie marginalizację
i ekskluzję społeczną, także w wymiarze mikrostruktur, jakimi są rodziny,
traktuje się jako nową formę alienacji (rozumianej jednak o wiele głębiej niż
w marksistowskiej tradycji filozoficznej, gdzie odniesiona ona była wyłącznie do życia ekonomicznego, wiążąc je z własnością prywatną środków produkcji i podziałem pracy)6.
Sam termin ekskluzji używany bywa przede wszystkim w szeroko rozumianych badaniach nad współczesnymi procesami pauperyzacji. Ekskluzja społeczna w obecnej rzeczywistości jawi się głównie jako wielorakie ubóstwo, nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne, kulturowe i moralne, które
dotyka konkretnego człowieka i całej społeczności. Poddani są jej ludzie
w jakiś sposób wykorzenieni, pozbawieni szans na korzystanie ze zbiorowej
pomyślności, co w konsekwencji rodzi wiele negatywnych skutków, także
w relacjach interpersonalnych (rodzinnych, społecznych, itp.)7.
Wbrew temu, co pisał K. Marks, procesy alienacji nie łączą się z konkretnymi rozwiązaniami ustroju ekonomicznego, ale są zjawiskami ponadsystemowymi, wynikającymi z niewłaściwego rozumienia miejsca człowieka w świecie. Prawdziwa alienacja bowiem to przede wszystkim naruszenie odpowiedniej relacji między środkami a celami,
a ściślej – między człowiekiem a tym wszystkim, czym się on posługuje, dążąc do samourzeczywistnienia, a tym samym wzrastając we wszystkich wymiarach swojej egzystencji. Por. K. WOJTYŁA, Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, red. T. STYCZEŃ, Lublin 1994, s. 445–461.
7
Por. J. DAHRENDORF, Nowoczesny konflikt społeczny: esej o polityce wolności, tłum.
S. BRATKOWSKI i in., Warszawa 1993, s. 237.
6
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Jedną z istotnych przyczyn tego procesu jest nastawienie konsumpcyjne,
odczytane zarówno w wymiarze makro-, jak i mikrospołecznym. Biedni, nie
posiadając odpowiednich środków, by zaistnieć w takim społeczeństwie i by
żyć zgodnie z jego konsumpcyjnymi normami i spotykając się z dyskryminacją, odwracają się od społeczeństwa. Społeczeństwo zaś usuwa ich ze swej
świadomości, stosując prosty zabieg, polegający na utożsamieniu deprywacji (zubożenia) z deprawacją (nagromadzeniem patologii)8. Podobne procesy
mają miejsce także w mikrostrukturach, jakimi są np. rodziny czy inne wspólnoty bazowe, prowadząc do korozji tworzących je więzi społecznych.

II
Należy zauważyć, że konsumizm (konsumpcjonizm) i materializm
praktyczny były zawsze w nauczaniu społecznym Kościoła głównymi punktami krytyki kapitalizmu. W encyklice Centesimus annus zjawiska te pojawiają
się w konkretnym kontekście, jako forma jednostronnej redukcji i jako pewien
deficyt rynku. Konsumizm i materializm stały się nowymi – współczesnymi –
obliczami materializmu. Jeżeli w ustroju totalitarnym ten ostatni był związany
raczej z indoktrynacją ideologiczną, tak obecnie konsumizm jest w swej istocie
jedną ze współczesnych ideologii o charakterze praktycznym, wyrażoną nie
tyle w całkowicie skonstruowanej teorii, lecz występującą na co dzień, w modelach i wzorach codziennego życia (praca, konsumpcja, czas wolny), na płaszczyźnie konkretnych postaw życiowych. Można go także określić jako pewne
zjawisko kulturowe, jakąś koncepcję życia, która preferuje dynamikę posiadania nad świadomością bycia. Podporządkowuje ona wewnętrzne i duchowe
wymiary życia człowieka temu, co jest w nim materialne i instynktowne. To,
co duchowe i osobowe (działania człowieka, wartości moralne itp.), zostaje
ustawione wprost lub pośrednio na pozycji podporządkowanej w stosunku do
rzeczywistości materialnej9.

8
Biedni – jak zauważa Z. Bauman – znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
w zdesakralizowanym, konsumistycznym i nowoczesnym świecie. Jeśli dawniej – będąc
zobrazowaniem cnoty ubóstwa – posiadali w społeczeństwie należne sobie miejsce, to
obecnie są dla niego wyrzutem sumienia i obciążeniem, którego najlepiej byłoby się pozbyć. Por. Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie. „Kultura i Społeczeństwo” (1998) nr 2, s. 3-18. Por. także: P. BRODA-WYSOCKI, Problemy definiowania
marginalizacji, „Roczniki Naukowe Caritas” 3 (1999), s. 11–13.
9
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens”, nr 13.
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Wyzwanie, jakie niesie ze sobą cywilizacja konsumpcyjna, staje się tym
wyrazistsze, że prowadzi ona do utylitaryzmu i do zysku (sukcesu) za każdą cenę. W ten sposób o współczesnej cywilizacji można powiedzieć, że jest
to „cywilizacja skutku, użycia – cywilizacja »rzeczy«, a nie »osób«, cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak używa się
rzeczy”10.
Istotą mentalności konsumpcyjnej jest styl życia „mieć”. Chodzi tu więc
o taką wizję życia, która gubi integralną koncepcję człowieka. Dlatego Jan Paweł II wskazuje, że odwoływanie się bezpośrednio do jego instynktów i ignorowanie na różne sposoby jego wolnej i świadomej natury osobowej może
prowadzić do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych i stylów życia niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego i duchowego zdrowia11. Przejawem
cywilizacji konsumpcyjnej jest przesadna propaganda wartości czysto utylitarnych, która prowadzi do rozbudzenia instynktów ludzkich i rodzi niepohamowaną chęć ich natychmiastowego zaspokojenia. Skutkiem tego jest utrudnione
uznanie i poszanowanie prawdziwych wartości ludzkiej egzystencji, w tym
także wartości społecznych12.
Chociaż można wskazywać na liczne skutki tych negatywnych sytuacji
w odniesieniu do różnych wymiarów życia społecznego i wspólnot (np. rodzina) oraz w samym środowisku naturalnym (zagrożenie ekologiczne), to
najważniejsze – w perspektywie moralnej – wydają się być skutki w samym
człowieku. Frustracja i rozgoryczenie, a niekiedy nawet rozpacz, nieustanne
bytowanie w lęku oraz różne niepokoje są tylko zewnętrznymi przejawami
rozbicia osobowości ludzkiej, są znakami zachwiania równowagi w sercu
ludzkim13. Potoczne określenia, jak: niewola konsumpcji, moda na konsumpcyjny styl życia, niewola pieniądza itp., zdają się potwierdzać, że człowiek żyjący w końcu XX w., uzyskawszy ogromną przestrzeń wolności zewnętrznej,
zagubił wolność wewnętrzną.
W tym kontekście Jan Paweł II mówi o alienacji połączonej z utratą autentycznego sensu istnienia. Ukazując różne przejawy tej alienacji w społeczeństwach nastawionych konsumpcyjnie Papież kładzie nacisk na to, by sprowadzić to pojęcie do wizji chrześcijańskiej. Wówczas będzie można dostrzec, że
„alienacja polega na odwróceniu relacji środków i celów: człowiek, nie uznając
wartości i wielkości osoby w samym sobie i w bliźnim, pozbawia się możliJAN PAWEŁ II, List do rodzin „Gratissimam sane”, nr 13 [dalej: LdR].
CA 36.
12
Por. tamże 29; por. także: JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, nr 16
[dalej: RH].
13
Por. RH 15–16.
10

11
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wości przeżycia w pełni swego człowieczeństwa i nawiązania tej relacji solidarności i wspólnoty z innymi ludźmi, do której został stworzony przez Boga
[...]. Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść poza samego
siebie, uczynić z siebie daru, ani stworzyć autentycznej wspólnoty, dążącej ku
swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg”. Papież jednocześnie
dodaje, że chociaż w konsumpcyjnych społeczeństwach zachodnich zostało
przezwyciężone zjawisko wyzysku, to jednak nie została „przezwyciężona
alienacja przejawiająca się w różnych formach wyzysku, polegającego na tym,
że ludzie posługują się sobą nawzajem i w sposób coraz bardziej wyrafinowany zaspokajając swoje partykularne i drugorzędne potrzeby, stają się głusi na
potrzeby podstawowe i autentyczne”14.
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te postawy wiążą się w sposób zasadniczy z zafałszowaniem hierarchii wartości. Polega ono na odwróceniu relacji środków i celów, co prowadzi do zagubienia prawdziwej wartości i godności osoby. Rodzące się w takiej sytuacji wyobcowanie prowadzi do tego, że
człowiek nie jest zdolny do pełnego odczytania swoich powinności i zadań
w duchu miłości. W konsumpcyjnych społecznościach ludzie są nastawieni na
coraz bardziej wyrafinowane zaspokajanie swoich cząstkowych i drugorzędnych potrzeb, a jednocześnie stają się coraz bardziej niewrażliwi na potrzeby
podstawowe i autentyczne: „Stoimy tutaj wobec wielkiego dramatu, wobec
którego nikt nie może pozostać obojętnym. Podmiotem, który z jednej strony
stara się wydobyć maksimum korzyści – z drugiej strony zaś tym, który płaci
haracz krzywd, poniżeń – jest zawsze człowiek”15. Jeśli człowiek gubi perspektywę celu i sensu życia, to jednocześnie nie jest zdolny do pełnego odczytania
obiektywnej hierarchii wartości.

III
Przyjęcie fałszywej antropologii czy redukcjonistycznej wizji ludzkiej
wolności i rozwoju wypacza obiektywne spojrzenie na używanie dóbr przez
człowieka. Konsumpcja w takiej sytuacji nie jest już moralnie obojętnym zaspokajaniem jego potrzeb, lecz staje się ideologią preferującą dynamikę posiadania nad świadomością bycia. Prowadzi to do różnych postaw konsumistycznych, będących – jak już podkreślono – przejawem swoistej mentalności
związanej z hedonistyczną ideologią realizacji człowieka przez siebie same14
15

CA 41.
RH 16.
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go, a także rodzi różne zafałszowane odniesienia w relacjach społecznych,
w tym przemoc.
Cywilizacja konsumpcji, a więc cywilizacja rzeczy, dokonuje się zawsze
kosztem cywilizacji osób, co stanowi zagrożenie samej godności jednostki,
redukcję człowieka, jego autonomii, wolności i przestrzeni ludzkiego być.
Skutki tego są widoczne na wielu płaszczyznach życia i działania człowieka. Dotyczą nie tylko degradacji godności osoby, ale stwarzają zagrożenie
w wymiarze społecznym (prowadząc m.in. do przejawów przemocy) i nie
pozostają bez wpływu na życie religijne.
Pierwszym i bezpośrednim skutkiem konsumizmu jest degradacja godności osoby ludzkiej. Współczesna cywilizacja materialistyczna przyjmując
prymat rzeczy w stosunku do osób, ogranicza w ten sposób sens życia człowieka do funkcji producenta i konsumenta wytworów, co w rzeczywistości
oznacza jego depersonalizację i instrumentalizację.
Nastawienie konsumpcyjne wywołujące coraz to nowe potrzeby człowieka i nowe sposoby ich zaspokajania, ostatecznie obraca się przeciwko samemu człowiekowi i prowadzi do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych
i stylów życia obiektywnie niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego
i duchowego zdrowia. W tym kontekście konsumpcja, która winna być posługiwaniem się dobrami materialnymi w celu zaspokojenia rzeczywistych
potrzeb człowieka, tzn. w celu przyczynienia się lub umożliwienia stworzenia warunków jego harmonijnego rozwoju, staje się marnotrawstwem
tychże dóbr.
Niewłaściwy stosunek do dóbr materialnych zostaje przeniesiony także
na inne obszary życia człowieka. Widoczne jest to szczególnie w postawie
egoizmu oraz w deprecjacji ludzkiej cielesności, co przejawia się nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią oraz zjawiskiem „niepohamowanego
erotyzmu, wzrastającego wyrafinowania i perwersji w dziedzinie seksu”16.
Degradacja godności osoby ludzkiej przez konsumizm jest związana także z fałszywym rozumieniem potrzeb człowieka oraz z wytwarzaniem sztucznych potrzeb, które nie wynikają z jego natury. Wyrafinowane metody socjotechniczne i reklama są w stanie wytworzyć „jakby nową naturę” w człowieku,
która bierze górę nad tym, co stanowi o jego człowieczeństwie. Konsumentom
oferuje się tzw. dobra atrakcyjne, które są zbędne w zaspokajaniu obiektywnych potrzeb, ale skutecznie zwracają uwagę człowieka, dają mu dodatkową
satysfakcję psychologiczną, zapewniają mu w jego mniemaniu odpowiednią
Por. S. OLEJNIK, Kryzys moralny cywilizacji, „Chrześcijanin w Świecie” 12 (1980)
nr 6, s. 28.
16
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pozycję społeczną. Na dużą skalę rozpowszechniane są dobra, które oprócz
tego, że nie zaspokajają żadnych potrzeb, są dysfunkcyjne, tzn. szkodzą zdrowiu, utrudniają realizację właściwych celów, a także pochłaniają czas wolny17.
Człowiek wyalienowany, „który nie chce wyjść poza samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznie ludzkiej wspólnoty, dążącej ku
swemu ostatecznemu przeznaczeniu”18, uzależniony od dóbr konsumpcyjnych
i wartości utylitarystycznych, właśnie w ich zdobywaniu i używaniu fałszywie
widzi źródło swego wyzwolenia i rację człowieczeństwa19. W konsekwencji prowadzi to do utraty zdolności poznania prawdy i bezinteresownego odniesienia
wobec innych. Człowiek z kręgu cywilizacji konsumpcji nie dostrzega bowiem
przed sobą żadnego celu poza wymiarem materialnym; jego życie staje się
bezsensowne i smutne. Zanika w nim zdolność do ofiary i poświęcenia, w relacjach międzyosobowych dominują egoistyczne żądania, odsuwa na bok troskę
o innych ludzi, a w skrajnych przypadkach prowadzi do przemocy20.
W cywilizacji konsumpcji, którą J.-Y. Calvez nazywa „nową ideologią”
lub „alienacją fundamentalną”21, wszystko kierowane jest ku zapewnieniu
ludziom szczęścia doczesnego, tak jak je rozumie utylitaryzm hedonistyczny.
Umocnienie się w duszy postawy konsumpcyjnej wnosi wielkie spustoszenie moralne w życie człowieka. W cywilizacji tej dostrzec można głęboki kryzys wartości. Szczególne miejsce zajmują wartości utylitarne, które narzucają
swą dominację całemu życiu i działaniu ludzkiemu. Dochodzi nawet do tego,
że w realizacji wartości utylitarnych, konsumpcyjnych, „upatruje się źródło
wyzwolenia człowieka, warunek i podstawę człowieczeństwa”22. Trwająca od 1968 r. kontestacja społeczeństwa konsumistycznego jest wyrazem
odrzucenia wartości wyższych, takich jak współuczestnictwo, współodpowiedzialność, jest jakąś formą „obrażenia się” na społeczeństwo23. Proces
Por. tamże s. 27–29; por. S. OLEJNIK, Kapitalizm i cywilizacja konsumpcyjna w świetle moralnej nauki Kościoła, „Colloquium Salutis” 14 (1982), s. 70.
18
CA 41.
19
Por. S. OLEJNIK, Kapitalizm i cywilizacja konsumpcyjna, art. cyt., s. 76; J. MAJKA. Duchowość chrześcijańska wobec współczesnej rewolucji obyczajowej, „Ateneum Kapłańskie” R. 67,
t. 85 (1975), s. 178.
20
Por. S. OLEJNIK, Kryzys moralny cywilizacji, art. cyt., s. 29 i 32.
21
Por. Etica per una società in trasformazione. La Chiesa di fronte alle emergenze mondiali,
Roma 1992, s. 199–207.
22
J. MAJKA, Duchowość chrześcijańska wobec współczesnej rewolucji obyczajowej, art. cyt.,
s. 178.
23
Por. J.-M. AUBERT, Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku, tłum. E. BRAUN, T. BRAUN,
t. 1–2, Warszawa 1986, s. 278; G. COTTIER, Aspekty kryzysu, tłum. J. FELSKA, „Znak” 31
(1979), s. 563–365.
17
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dalszych przemian społecznych, dokonujących się w tym samym kierunku,
może doprowadzić do powstania, w miejsce społeczeństwa przemysłowego i konsumistycznego, społeczeństwa technokratycznego (poprzemysłowego)24.
Skutki będące następstwem konsumistycznej koncepcji życia nastawionej na używanie nie kończą się jedynie na zagrożeniach w wymiarze jednostki. Konsumizm nie tylko deprawuje pojedynczego człowieka, jego wolność
i hierarchię wartości, lecz staje się modelem kulturowym, którego wpływowi
ulegają całe warstwy i grupy społeczne. Jego konsekwencje dla całej ludzkości mogą być o wiele poważniejsze niż we wcześniejszych fazach rozwoju
gospodarczego25.
Konsumizm zagraża nie tylko makrostrukturom, jakimi są – dla przykładu – sytuacja gospodarcza czy polityczna w wymiarze globalnym oraz
ubóstwo, niedorozwój lub nadrozwój niektórych krajów. Swoimi skutkami
dotyka także struktur bazowych człowieka, a wśród nich podstawowej komórki „ekologii ludzkiej”, jaką jest rodzina. Ludzie zniewoleni mentalnością
konsumpcyjną, ogarnięci niepohamowaną żądzą posiadania jak największej
ilości dóbr materialnych, traktują siebie i własne życie jako zespół doznań,
których należy doświadczać, nie zaś jako powołanie i zadanie26.
Konsekwencją takiej postawy jest rezygnacja z angażowania się w stały
związek z drugą osobą i przekazywanie życia. Często dzieci traktowane są
na równi z dobrami konsumpcyjnymi jako jedna z wielu „rzeczy, które można mieć lub nie mieć, według własnych upodobań, i które współzawodniczą
z innymi możliwościami”27. W tym kontekście Jan Paweł II mówi o rodzącej
się mentalności przeciw życiu (anty-life mentality)28. Rodzina przestaje być
„sanktuarium życia”, w którym może być ono właściwie przyjęte i chronione
przed grożącymi niebezpieczeństwami. U podstaw tego negatywnego zjawiska „często leży skażone pojęcie i przeżywanie wolności rozumianej nie jako
zdolność do realizowania prawdziwego zamysłu Boga wobec małżeństwa
Por. G. MATTAI, Problemi etici della vita economica, [w:] Corso di morale, red. T. GOFFI,
G. PIANA, t. 3: Koinonia, Brescia 1984, s. 341–344. Na temat społeczeństwa poprzemysłowego, typowych wzorców i postaw w nim dominujących, por. Z. BAUMAN, Dwa szkice
o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
25
Por. L. ROOS, Markt und Moral. Zur Fortentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft zwischen Institutionen- und Tugendethik, [w:] Die personale Struktur des gesellschaftlichen Lebens.
Festschrift für A, Rauscher, red. N. GLATZEL, E. KLEINDIENST, Berlin 1993, s. 339.
26
Por. CA 39.
27
Por. tamże.
28
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja „Familiaris consortio”, nr 30 [dalej: FC].
24
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i rodziny, ale jako autonomiczna siła utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia
własnego egoistycznego dobra, nierzadko przeciw innym”29.
Przykładów konkretnych skutków utylitaryzmu w życiu rodziny nie
brakuje. Jan Paweł II ogranicza się do wymienienia kilku: degradacja kobiety,
czyli sprowadzenie jej do przedmiotu użycia ze strony mężczyzn, postawa
traktująca dzieci jako przeszkodę w życiu rodziców, programy wychowania
seksualnego w szkołach, trend proaborcyjny ukryty za hasłami „prawa wyboru” (pro choice), „bezpieczny seks”, „wolna miłość”. Tym postawom służą
pewne „programy cywilizacyjne” (edukacyjne, demograficzne itp.), wykorzystujące słabości człowieka i czyniące go coraz bardziej słabszym i bezbronnym30.
Rodzina, stając się ofiarą ekonomizmu i cywilizacji konsumpcji, może
nie tylko przestać świadczyć na rzecz cywilizacji miłości, która dla Jana
Pawła II jest alternatywą utylitaryzmu, ale może się wręcz stać jej zaprzeczeniem, przeciw-świadectwem. Rodzina rozbita może wzmacniać „anty-cywilizację”, niszcząc miłość w różnych kręgach świadomości, powodując
dalsze – na zasadzie naczyń połączonych – nieuniknione reperkusje w całym
życiu społecznym. „Cywilizacja, która wydaje owoce w postaci mentalności
konsumpcyjnej, antynatalistycznej, nie jest i nie może być nigdy cywilizacją
miłości”. Stąd w ocenie Jana Pawła II zagrożenia dotyczące rodziny wydają
się być jednym z najtragiczniejszych skutków konsumizmu”31.
Jan Paweł II, mówiąc w encyklice Centesimus annus o społeczeństwie
dobrobytu albo postawach ekonomizmu, czyni to – jak podkreślono – w sytuacji zaistniałej po upadku komunizmu. Interesujące jest, że chodzi mu nie
tyle o system gospodarczy czy polityczny, co raczej o rodzaj mentalności,
która może zaistnieć także w każdym innym ustroju społecznym. Konsumizm uważa on za jedną z praktycznych form odpowiedzi na ideologię komunizmu. Społeczeństwo dobrobytu dążąc do zadania klęski marksizmowi
na terenie czystego materializmu, przeciwstawiając niewydolności centralnie
zarządzanej gospodarki pełne zaspokojenie materialnych potrzeb człowieka,
spotykało się z nim „w dążeniu do całkowitego sprowadzenia człowieka do
dziedziny ekonomicznej i zaspokojenia potrzeb materialnych [...] pomijając

FC 6.
Por. LdR 13–14.
31
Tamże nr 13. Por. J. NAGÓRNY, Duch Święty, który „natrafia na opór i sprzeciw”
w dzisiejszym świecie [Dev 55–56], [w:] Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (27–28
sierpnia 1998), red. J. NAGÓRNY, J. GOCKO, Lublin 1999, s. 119–121.
29
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przy tym wartości duchowe”32. W rzeczywistości model ten, deprecjonując
marksizm w jego zamiarach zbudowania nowego i lepszego społeczeństwa, spotyka się z nim, gdy odmawia moralności, prawu, kulturze i religii
autonomicznego istnienia. Ukazuje przez to, że tak określone społeczeństwo
konsumpcyjne ma takie same materialistyczne korzenie co komunizm33.

IV
W ostatniej części warto pokrótce wskazać na rolę Kościoła w przezwyciężaniu konsumpcyjnego stylu życia. Wydaje się, że współcześnie praktyczną odpowiedzią na zagrożenia płynące z cywilizacji konsumpcji jest dzieło nowej ewangelizacji, polegające m.in. na budowaniu cywilizacji bardziej
ludzkiej („cywilizacji miłości”), na tworzeniu nowej kultury życia oraz na
kształtowaniu właściwej hierarchii wartości. Ta profetyczno-krytyczna i zarazem wychowawcza funkcja Kościoła w przezwyciężaniu konsumpcyjnego stylu życia jest o tyle istotna, że w samym systemie gospodarczym brak
kryteriów pozwalających na poprawne odróżnienie nowych i doskonalszych
form zaspokajania ludzkich potrzeb od potrzeb sztucznie stwarzanych. Już
samo ustalenie zakresu i rodzaju potrzeb wymaga uprzedniego sformułowania koncepcji rozwoju osobowego. Tutaj niezbędne okazuje się odwołanie do
integralnej antropologii, która nie może pominąć elementu transcendentnego w człowieku i jego ostatecznego celu.
Swoje pierwszorzędne zadanie w przezwyciężaniu konsumpcyjnego
stylu życia Kościół upatruje w urzeczywistnianiu cywilizacji miłości. Jest to
apel o budowanie „bardziej ludzkiego świata” w oparciu o godność człowieka; jest wołaniem o pełną prawdę o człowieku, wyrażającym troskę o dobro
każdej osoby i jej odpowiedzialność za świat34.
Z tej racji, że cywilizacja miłości ma charakter etyczny, zasadza się ona
w swej istocie na właściwej hierarchii wartości. Jak cywilizacja konsumpcji
zrodziła się z zagubienia słusznej hierarchii wartości i redukcyjnego spojrzenia na ludzką wolność, tak cywilizacja miłości jest próbą ponownego odczytania porządku rzeczy w oparciu o pełną prawdę o człowieku, o jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym.
CA 19.
Por. tamże 19; J. SCHASCHING, Unterwegs mit den Menschen. Kommentar zur Enzyklika „Centesimus annus” von Johannes Paul II, Wien 1991, s. 25.
34
Por. J. CZARNY, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, Wrocław 1994, s. 17.
32
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Idea cywilizacji miłości nie została zaprojektowana jako jakaś aprioryczna konstrukcja, lecz jest rzeczywistością dynamiczną. W oparciu o nauczanie Jana Pawła II można jej przypisać następujące priorytety: prymat
osoby przed rzeczą, prymat ducha nad materią, bardziej być niż mieć, pierwszeństwo miłosierdzia przed sprawiedliwością, ubóstwa przed bogactwem,
etyki przed techniką, pracy przed kapitałem, prawdy przed ideologią, praw
osobowych przed prawami państwa oraz prymat narodu przed ideologią35.
Wśród wymienionych priorytetów w kontekście ukazania wyzwań konsumpcyjnego stylu życia szczególne miejsce zajmuje prymat osoby ludzkiej
nad rzeczą. Zagubienie właściwych relacji między tymi rzeczywistościami
jest podstawowym kryterium cywilizacji konsumpcji, a jego przywracanie
staje się zasadniczym elementem w przezwyciężaniu postaw konsumizmu.
Prymat osoby nad rzeczą jest pierwszym założeniem całego porządku społecznego, politycznego i ekonomicznego. Staje się on kryterium oceny wszelkich konkretnych form relacji wchodzących w zakres życia i działalności
człowieka.
Przezwyciężenie cywilizacji konsumpcji staje się więc w swej istocie
ponowną reorientacją na człowieka oraz na taką hierarchię wartości, która
chroniłaby go przed próbami manipulacji. Sprowadza się więc ono do przywrócenia na nowo nie tylko zapoznanego prymatu osoby nad rzeczą i etyki
nad techniką, ale także postawy być nad mieć oraz miłosierdzia nad sprawiedliwością. Jest realizacją naglącego wezwania do ukazywania współczesnemu światu nowych znaków nadziei, troszcząc się równocześnie o wzrost
sprawiedliwości i solidarności, o utrwalenie nowej kultury ludzkiego życia,
w celu budowania autentycznej cywilizacji prawdy i miłości36.
Te i inne niebezpieczeństwa na drodze odkrywania i uznawania prawdziwej hierarchii wartości prowadzą do podstawowego pytania o kryteria,
które pozwalałyby nie tylko odróżnić prawdziwe wartości od pseudowartości, ale także wśród rzeczywistych wartości te, które są ważniejsze od mniej
ważnych. Tu szczególne wezwanie do tego, by nauczyć się rozróżniać to, co
pilne w życiu człowieka, od tego, co naprawdę ważne. Dlatego tak istotne
staje się prawidłowe ukształtowanie ludzkiego sumienia. W perspektywie
personalistycznej nie chodzi jedynie o sam wybór takich czy innych wartości,
ale o odpowiedź na pytania: kim jest człowiek przez wybór tychże określonych wartości? oraz jaka jest całościowa wizja wartości i jakie to ma odniesienia do jego projektu życia ludzkiego?
35
36

Por. T. BORUTKA, Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 298.
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Veritatis splendor”, nr 6.
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Jan Paweł II mówi o społeczeństwie dobrobytu albo społeczeństwie
konsumpcyjnym w kontekście dalszego rozwoju po upadku komunizmu.
Interesujące jest to, że chodzi mu nie tyle o system gospodarczy czy polityczny, co o rodzaj mentalności czy ideologii, które mogą zaistnieć także w każdym innym ustroju społecznym. Uważa konsumizm za jedną z praktycznych form odpowiedzi na komunizm. Społeczeństwo konsumpcyjne albo
społeczeństwo dobrobytu dąży do zadania klęski marksizmowi na terenie
czystego materializmu, poprzez ukazanie, że społeczeństwo wolnorynkowe
może dojść do pełniejszego aniżeli komunizm zaspokojenia materialnych potrzeb człowieka, pomijając „przy tym wartości duchowe. W rzeczywistości
model ten deprecjonując marksizm w jego zamiarach zbudowania nowego
i lepszego społeczeństwa, spotyka się z nim gdy odmawia moralności, prawu, kulturze i religii autonomicznego istnienia”37. Ukazuje przez to, że tak
określone społeczeństwo konsumpcyjne ma takie same materialistyczne korzenie co komunizm.

THE CONSUMERISM AS THE FACTOR OF THE VIOLENCE IN THE FAMILY
AND IN THE SOCIETY
The purpose of this article is an indication that the consumerist attitudes can be regarded as one of the possible factors of violence in social relations. Consumerism by itself
has been interpreted through the prism of “human deficits market”, as pointed out by
John Paul II in his encyclical “Centesimus Annus” (1991). In the modern society, the market, being a mechanism of the economic exchange so far, became a vehicle for a new culture, which meant that certain elements of behavior, such as competition, profit-motive,
economic calculation, which in the world of economy are considered as reasonable and
necessary, were transferred to the plane of social relations, including the area of family,
education, etc. It is not difficult, in this context, to imagine that relationships, and in the
studied case intrafamilial relations dominated by the mechanisms of behavior appropriate for the free market, will give rise a number of pathologies, including violence. It will
be taking place especially, when individual persons aren’t able to meet expectations put
for them or requirements of the competitiveness. In cases of this type the violence can be
a sign of the penalty on the part of the closest circle.
tłum. Krzysztof Magdij
CA 19. Por. także: J. SCHASCHING, Unterwegs mit den Menschen, dz. cyt., s. 25.
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PRZEMOC WOBEC LUDZI STARSZYCH
WYBRANE ZAGADNIENIA

Przemoc, jako niepokojące zjawisko współczesnego świata, jest wszechobecne. Stosunkowo dobrze jest poznane w odniesieniu do dzieci, młodzieży
czy kobiet. Pozostaje problemem wstydliwym w odniesieniu do osób starszych. Nie mówią o niej ofiary, nie reagują najbliżsi, sąsiedzi. Potrzebne jest
poznanie skali tego zjawiska, uświadomienie samych ofiar o przysługujących im prawach. Wreszcie należy uwrażliwiać społeczeństwo na problemy
ludzi starszych, przeżywających w samotności i poniżeniu swoją „jesień życia”, która jednak może być inna – kolorowa i szczęśliwa.

WOKÓŁ PROBLEMÓW STAROŚCI I STARZENIA SIĘ
Zarówno przemoc, jak i zagadnienie starości i starzenia się nie są jednoznaczne w swych ujęciach definicyjnych. Społeczeństwa od zarania dziejów
z lękiem podchodzą do utraconej młodości. Promowany „kult młodości” wymusza postrzeganie starości jako czasu smutnego, pełnego niemocy, chorób
i bezradności. Tymczasem starość to pojecie mające szersze konotacje, dlatego nie można postrzegać procesów starzenia jako swoistego „dopustu Bożego”. E. Frątczak wskazuje na cztery różne sposoby postrzegania procesów
starzenia się. Najbardziej rozpowszechnione jest podejście biologiczne, które
wskazuje na starzenie się jako na naturalny proces przez który przechodzi
organizm człowieka od narodzin aż do śmierci. Procesowi starzenia się podlega nie tylko jednostka, ale także społeczności (rodziny) wraz ze starzeniem
się ich członków. Analizy demograficzne podchodzą do starzenia się zbiorowości w co najmniej dwojaki sposób: wskazują na zmiany w strukturze
wieku (tutaj określa się m.in. próg starości demograficznej) oraz w określeniu udziału procentowego osób starszych w ogólnej populacji. Analizy te
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dotyczą także charakterystyk demograficznych ze względu na wiek, płeć,
aktywność zawodową czy stan psychofizyczny. Wreszcie, można patrzeć
na starość jako wyznacznik społecznej dojrzałości1. Bez względu na przyjęte
w literaturze definicje starości i procesu starzenia się, można mówić o dwóch
dominujących kryteriach: biologicznym i demograficzno-społecznym. Analizy poszczególnych definicji w obszarze nauk społecznych różnią się co do
stopnia szczegółowości, ale można w nich wyróżnić także cechę wspólną.
Wskazuje się na malejące szanse przystosowania się ludzi starych do wymogów postępującego rozwoju społecznego. Zmieniające się warunki życia
przebiegają tak szybko i w różnorodnych płaszczyznach, że seniorzy nie nadążają za nowymi wymogami i oczekiwaniami otaczającej ich społeczności.
Staręga-Piasek definiuje starość jako „taki etap w życiu człowieka,
w którym procesy psychiczne, objawiające się rezygnacją i poczuciem braku szans, oraz społeczne, polegające na odrzucaniu zgodnie z istniejącym
rytuałem kulturowym, oddziałują synergicznie z procesami biologicznymi, prowadząc do naruszenia homeostazy, a tym samym do ograniczenia
możliwości przeciwdziałania tym procesom, bez możliwości substytucji
i bez obiektywnych szans na powrót do stanu poprzedniego”2. Powyższe
patrzenie na zjawisko starości ujmuje ważne odniesienie do wpływów kulturowych, które warunkują postrzeganie i jednocześnie przeżywanie starości
własnej i innych. Podobnie ma się rzecz z dyskusją nad definicją procesu starzenia się. Jedne z nich podkreślają aspekt chronologiczny, mówiąc o czasie,
jaki upłynął od momentu narodzin. Z kolei inne ujęcia wskazują na zmiany
– zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, jakie dokonują się w organizmie
ludzkim od swego początku. Istnieją także takie ujęcia, które wskazują na
oba wyznaczniki procesu starzenia się i podkreślają, że wraz z długością
życia zmieniają się czynności czysto fizjologiczne organizmu, a wraz z nimi
możliwości psychiczne i społeczne3.
Bez względu na ujęcia spotykane w literaturze przedmiotu, spojrzenie
na starość i starzenie się ma przede wszystkim istotny aspekt subiektywny
oraz kulturowy. Współcześnie spotyka się wielu młodych wiekiem, ale postrzegających siebie w kategoriach starych, zmęczonych tempem życia. I od1
Przytoczone podejścia pochodzą z publikacji E. FRĄTCZAK, Starzenie się ludności
polskiej, [w:] Rodzina polska u progu Trzeciego Tysiąclecia, red. W. MAJKOWSKI, Warszawa
2003, s. 105–108.
2
Cyt za: D. WOJTCZAK, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, „Praca Socjalna”
(2005) nr 2, s. 17.
3
Por. N. CONI, W. DAVISOM, S. WEBSTER, Starzenie się, tłum. J. LIPKA, Warszawa
1994, s. 55.
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wrotnie, wielu metrykalnie starych ludzi zachowuje pogodę wewnętrzną
ducha i dzięki temu przeżywa swój trzeci wiek – jak często określa się starość
współcześnie – pogodnie i w poczuciu dobrze realizowanego zadania, danego przez Stwórcę.
Niestety, większość ludzi starych nie akceptuje siebie i zachodzących
w nich procesów starzenia się. Ludzie boją się starości i tych niedogodności
życia, które ona ze sobą niesie. Wśród społeczeństwa pojawia się negatywna
ocena starości, kojarzona z ociężałością, chorobą, cierpieniem i powolnym
umieraniem. Stereotyp człowieka starego w Polsce utożsamiany jest z przegraną życiową, swoistą klęską. Brak dostatecznej edukacji w tej kwestii powoduje, że na zjawisko starości patrzymy z niepokojem i strachem, co wywołuje często wrogie nastawienie do ludzi starych; wzmaga obojętność, a nawet
wzbudza wrogość – ujawnianą często w aktach przemocy. Sprowadzenie
starości do tego etapu życia, który kojarzy się z odczuwaniem niedołężności i koniecznością pomocy ze strony innych, wywołuje nie tylko postawy
niezrozumienia i poczucia strachu ze strony ludzi młodych, ale także rodzi
niekorzystne nastawienie tych, którzy wkraczają w wiek emerytalny. Trzeci wiek, wiek emerytalny kojarzony jest z negatywnymi doznaniami i przez
większość społeczeństwa spychany jest poza obszar świadomości4.

STOSUNEK DO STARSZYCH W WYMIARZE HISTORYCZNYM
Starość towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. I od samego
początku wzbudza różnorodne emocje i wywołuje zróżnicowane postawy.
Wraz ze zmianami społeczno-kulturowymi, zmieniały się role przypisywane ludziom starym w rodzinach i społeczeństwie. Zachowania ludów pierwotnych w stosunku do starszych były zgodne z prawami obowiązującymi
w otaczającym ich świecie przyrody. Najstarsi, po spełnieniu swych funkcji,
a w obliczu ograniczenia swoich możliwości życiowych, musieli być eliminowani. Stanowili zbytnie obciążenie dla pozostałych członków społeczności, którzy walczyli o przetrwanie5. Z czasem, kiedy społeczności stopniowo
się rozwijały, wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę i doświadczenie życiowe.
Zaczęła się zmieniać postawa w stosunku do ludzi starszych, wprawdzie
mniej sprawnych fizycznie, ale posiadających potrzebną wiedzę i doświad4
Por. P. KOCIMSKA, Starość wyzwaniem dla współczesności, „Niebieska Linia” (2003)
nr 5 (28), s. 7.
5
Por. J. NOWICKI, Historyczne uwarunkowania postrzegania roli człowieka starego w społeczeństwie, [w:] Wybrane problemy osób starszych, red. A. NOWICKA, Kraków 2006, s. 45.
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czenie. To oni stawali się doradcami przywódców i swoistymi „skarbnicami”
kultury: tradycji i obyczajów. Pojawienie się osiadłego trybu życia wzmocniło pozycję człowieka starego w społeczności – mógł pomagać m.in. w codziennych obowiązkach opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Tym samym
wzrastał prestiż i szacunek dla seniorów6.
W tym duchu rozwijały się cywilizacje starożytne i ich stosunek do
starych. Ze względu na trudne warunki życia, niewiele osób dożywało sędziwego wieku, stąd tym bardziej zasługiwali na szczególne wyróżnienie.
Starożytna Grecja, Rzym czy Chiny traktują swoich starców jako mędrców i patriarchów rodów, z prawem do głosu decydującego o jego istnieniu w całości, jak i poszczególnych jego członków. Starość nie kojarzyła się
z niedołęstwem – wręcz przeciwnie – ludzie ci, często sprawni fizycznie,
pozostawali nadal aktywni w sferze zawodowej. Zajmowali wysoką pozycję społeczną, a swoimi radami wspierali młodszych. Szacunek okazywany
ludziom starszym w starożytności stał u podstaw wychowania młodego
pokolenia. Jednak pamiętano, że starość jest kolejnym, naturalnym etapem
życia i w stosownej chwili, seniorzy winni ustąpić miejsca młodszym. Religie czy mitologie przedstawiają bogów jako starców, wskazując na ich roztropność i swoistą wolność od pokus, na jakie narażeni są młodzi. Widać to
wyraźnie chociażby w mitologii Greków i Rzymian, w zestawieniu panteonu
bóstw, w którym najważniejsi są osobami starszymi, w przeciwieństwie do
porywczych i niedoświadczonych bóstw symbolizujących wegetację i kult
płodności. Zanikanie tych cech oddalało ważność i wpływ osób starzejących
się w społeczności. Zamieranie funkcji prokreacyjnych z racji starzenia się
organizmu zmieniało rolę i znaczenie osoby. Dotyczy to szczególnie kobiet,
które traktowano jako swoiste źródło wiedzy w aspekcie wychowania i pielęgnacji, ale bez wpływu na podejmowane decyzje7.
Współczesne podejście do starości dalekie jest od postawy dumy i szacunku. Starość staje się źródłem wstydu, a często i zagrożenia. Składa się na
to wiele przyczyn, z których postępujące przemiany cywilizacyjne, z afirmacją kultu młodości, są decydujące8.

Por. D.B. BROMLEY, Psychologia starzenia się, tłum. Z. ZAKRZEWSKA, Warszawa
1989, s. 98.
7
Por. Z. LIBERA, Medycyna ludowa – chłopski rozsądek czy gminna fantazja, Wrocław
1995, s. 17.
8
Por. E. TRAFIAŁEK, Człowiek stary, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red.
T. PILCH, Warszawa 2003, t. I, s. 581.
6
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PROBLEMY I ZAGROŻENIA TRZECIEGO WIEKU
We współczesnym świecie nastawionym na hedonizm i wydajność nie
ma miejsca dla człowieka starego. Z jednej strony, rzeczywiście starzejący
się organizm człowieka boryka się z coraz większą liczbą problemów, które
ograniczają możliwości samodzielnej egzystencji. Przejawiają się one na wielu płaszczyznach: począwszy od dolegliwości psychofizycznych, po trudności komunikowania w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wraz z postępującym procesem starzenia się tracimy sprawność fizyczną, pogarsza się
kondycja psychiczna, słabnie wzrok i słuch; wzrasta zagrożenie chorobowe.
Przekroczenie wieku emerytalnego zmienia usytuowanie w strukturach
społecznych: z aktywności zawodowej – wraz z całym bogactwem relacji instytucjonalnych – przechodzimy w stan „odpoczynku”. Relacje zawodowe
zostają zniwelowane do minimum – pozostają raczej w płaszczyźnie relacji
koleżeńskich. Nadmiar wolnego czasu nie zawsze postrzegany jest w kategorii „dobrodziejstwa” – zbytnia aktywność zawodowa pozbawia często
umiejętności korzystania z należnego czasu wolnego. Codzienna obserwacja społeczeństwa w dni świąteczne potwierdza tę prawidłowość. Nie umiemy realizować swoich marzeń i szukać nowych zainteresowań, bo często
w przeszłości takie potrzeby nie zostały w nas rozbudzone. Z drugiej strony,
nie da się nadrobić „straconej młodości”. Można oczywiście niektóre zamiary, odłożone w czasie, realizować w trzeciej fazie swego życia, jednak musi
się zmienić nastawienie i oczekiwania co do rezultatów – młodość rządzi się
innymi prawami, a nabyte tzw. doświadczenie życiowe zmienia optykę postrzegania świata. Wreszcie ograniczone możliwości finansowe wymuszają
dostosowanie swoich oczekiwań do możliwości ich realizacji.
Często trudności czysto egzystencjalne pogarszają stan samopoczucia.
Próby zaradzenia takiej sytuacji, chociażby przez dodatkowe formy zarobkowania, w celu poprawy sytuacji materialnej, nie polepszają go. Zależy to
także od relacji interpersonalnych w nowym środowisku. Deprecjonowanie
umiejętności zawodowych czy wskazywanie na ograniczenia osobowe, spowodowane np. wiekiem, prowadzą do zaniżenia samooceny i są powodem
konfliktów międzyludzkich9. Zmieniają się także relacje wewnątrzrodzinne.
Wielu seniorów czuje się niepotrzebnych i nieprzydatnych dla swoich najbliższych lub odbiera nadmierne zainteresowanie własną osobą w kategorii
„interesowności”. Ze względów ekonomicznych oraz ograniczonego dostę9
Por. W. KOŁODZIEJ, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne
stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości, [w:] Wybrane problemy osób starszych,
dz. cyt., s. 55–72.
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pu do instytucji, które winny wspierać młode rodziny (opieka przedszkolna
czy pozaszkolna), odradza się rola „dziadków” w rodzinie. Oczywiście, nie
wszystkie relacje międzypokoleniowe przebiegają nieprawidłowo, ale coraz częściej starsi czują się nadmiernie wykorzystywani przez własne dzieci
i wnuki.
Rosnące poczucie niesprawiedliwości społecznej znajduje odzwierciedlenie we wzrastającej liczbie osób starszych nadużywających alkoholu czy
innych używek. Okazuje się, że ryzyko nadużywania alkoholu nie maleje
wraz z wiekiem. Widoczne efekty nadużywania alkoholu mają oczywiście
nieco odmienną specyfikę, niż w młodym wieku. Prawidłowa diagnostyka
nadużywania alkoholu lub leków przez osoby starsze nie jest rzeczą łatwą.
Zarówno bliscy, jak i lekarze potrafią symptomy uzależnienia tłumaczyć
oznakami starzenia się lub pogarszającej się sytuacji życiowej (niedożywienie, zaburzenia poznawcze, niepewny chód). Najczęściej problem alkoholowy dotyczy seniorów, którzy już w przeszłości mieli podobne problemy,
i mimo, iż populacja osób powyżej 65. roku życia uzależnionych od alkoholu
maleje, to jednak nadal stanowi poważny problem medyczny. Tolerancja alkoholu przez starych ludzi jest o wiele gorsza, cechuje ich większa wrażliwość na jego działanie, szczególnie przy równoczesnym zażywaniu leków10.
Poczucie osamotnienia, mimo fizycznej obecności bliskich czy rzeczywistego
braku najbliższych, nie sprzyja pogodnemu przeżywaniu ostatniego etapu
istnienia. Zły stan zdrowia, poczucie społecznej izolacji, niedostateczne zasoby finansowe czy konflikty w relacjach osobowych pogarszają postrzeganie
swego obecnego „miejsca na ziemi” i powodują pesymistyczne nastawienie
na przyszłość.
Dodatkowo niekorzystną sytuację osób starszych w społeczeństwie pogarszają stereotypy przypisane do osób starszych oraz przeżywanie przez
nich swojej starości. Człowiek stary jawi się jako niezdolny do samodzielności i niezależności w dalszej egzystencji. Pogarszający się stan zdrowia,
szczególnie fizyczny, wymaga organizacji opieki ze strony najbliższych lub
instytucji wspierających. Często opieka ta postrzegana jest jako „swoisty ciężar” dla opiekunów. Starzy ludzie, dzięki swemu wyglądowi i zapachowi,
są postrzegani jako brudni i odrażający. Dwubiegunowość pomiędzy młodością i starością pogłębia się dodatkowo przez wszechobecny kult młodości. Zarówno młodzi ludzie, jak i starzy nie chcą zaakceptować naturalnego
biegu życia, ze wszystkimi jego etapami; starzy starają się oddalić moment
Por. P. BRONOWSKI, S. KLUCZYŃSKA, M. SAWICKA, Niedostrzegany problem.
Problemy alkoholowe ludzi starszych, „Niebieska Linia” (2008) nr 4 (57), s. 15–16.
10
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– przynajmniej w aspekcie wizualnym – zestarzenia się (stąd m.in. wzrost
odmładzających zabiegów chirurgicznych). Nadto nadmierne akcentowanie
wieku kalendarzowego w określaniu starości tylko ten stan pogłębia. Mniej
istotnym staje się fakt, czy ktoś się czuje starym, czy jest sprawny fizycznie
i umysłowo; bardziej liczy się wyznaczona „zewnętrznie” granica wieku,
w wyniku której jednostka czuje się niejako naznaczona przez społeczeństwo. Istnieją zróżnicowane klasyfikacje grup wiekowych ludzi starych. Zazwyczaj jednak wyróżnia się: wiek biologiczny, społeczny, psychologiczny,
socjalny i wreszcie – wspomniany wcześniej – wiek kalendarzowy11.
W mentalności przeciętnego człowieka dominuje kryterium kalendarzowe, które wskazuje na ludzi zbliżających się do 40 lat jako na definitywnie
zbliżających się do starości. Od tego momentu zaczyna się kategoryzowanie tylko w kierunku ograniczającym możliwości człowieka. Prowadzi to,
w prostej linii, do tworzenia stereotypów i uprzedzeń, które przekładają się
na konkretne zachowania dyskryminacyjne. Negatywne nastawienie do społeczności starych nosi w literaturze miano ageizmu12.
Na postawy społeczne względem starości i ludzi starych nakładają się
także odniesienia samych osób starszych do siebie. Oczywiście opracowywane klasyfikacje uwzględniają różnorodne wyznaczniki, które leżą u podstaw
przeżywania starości. Amerykańska psycholog S. Reichard, badaczka problemów starości, wyróżniła pięć podstawowych postaw ludzi starych wobec
otaczającego ich świata13:
– postawa konstruktywna – pozytywne nastawienie do życia. Osoba
starsza jest aktywna, swoją starość traktuje jako naturalny etap swego życia.
W kontaktach z młodymi – otwarta na dialog i przekaz systemu wartości;
– postawa zależna – dotyczy osób słabych fizycznie i psychicznie, którzy dalszą egzystencję uzależniają od pomocy innych. Ten typ osób często
staje się ofiarami przemocy;
– postawa obronna – osoby skryte, celowo izolujące się od innych. Pod
„pancerzem” silnych i wyrafinowanych, dążących do utrzymania swej niezależności, kryją się osoby słabe i bojące się zniedołężnienia i śmierci;
11
Por. W. KOŁODZIEJ, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych..., dz. cyt.,
s. 96–97.
12
Por. B. ZAORSKA, Podróż na krańce życia, Warszawa 1995, s. 148-167; M. KILIAN,
Źródła ateizmu i jego przejawy we współczesnym świecie, „Gerontologia Polska” 12 (2004),
nr 3, s. 125–128; W. KOŁODZIEJ, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych, dz. cyt.,
s. 94–95.
13
Cyt. za A. BOCHENEK, Bo nie będziemy wiecznie młodzi, „Wieści Warszawskie”
(wyd. internetowe) 2003, nr 33.
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– postawa wrogości wobec otoczenia – przykład „starych gniewnych”.
Ich postawa wyraża się w agresji i podejrzliwości, dlatego nie chcą pomocy.
Taka postawa, często niezrozumiała, wzbudza podobne zachowania – wrogość i izolację społeczną;
– postawa wrogości do samego siebie – to ludzie bierni, bez rozbudzonych zainteresowań. Negatywna ocena wcześniejszych lat życia pogłębia
stany lekowe, często prowadząc do depresji. Oceniają siebie w kategorii niepotrzebnych i nieszczęśliwych.
Z powyższych przykładów można wywnioskować, iż obraz starości
i starzenia się zależy, z jednej strony, od uwarunkowań społeczno–kulturowych danej zbiorowości, z drugiej strony, od postawy samych starzejących
się osób. Problem w tym, by zbieżne stanowiska mogły się „spotkać w jednym miejscu i o wspólnej porze”. Niestety, nie zawsze oczekiwania pokolenia seniorów znajdują zrozumienie wśród bliskich i społeczeństwa.

KIEDY BRAK ZROZUMIENIA
Informacje o stosowaniu przemocy stały się w naszych rodzinach
wszechobecne za przyczyną mediów. Jesteśmy informowani o zamachach,
morderstwach czy rozbojach. Prawie codziennie słyszymy o okrucieństwie
przemocy fizycznej wobec małych dzieci, ale coraz częściej o stosowanych
formach przemocy wobec starszych, słabych, schorowanych i bezdomnych.
Kiedy podejmuje się problematykę przemocy, szczególnie w rodzinie, trudno bazować na jednej definicji tego zjawiska. Przemoc jest bowiem zjawiskiem bardzo złożonym, stąd podlega ocenom różnych nauk, i stąd trudno
o budowanie jednej, spójnej definicji. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc „jako celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie, lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne
uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację”14. Z kolei Anna L. Galeny określa przemoc jako „zespół atakujących,
nadzorujących i kontrolujących zachowań, obejmujących przemoc fizyczną,
przemoc seksualną i przemoc emocjonalną. Jest to spójna całość, ciąg zachowań o charakterze zamierzonym i instrumentalnym, których celem jest

M. PIETRUSZKA, Przemoc – wyzwanie dla świata, www.pismo.niebieskalinia.pl (dostęp: 02.08.2010).
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zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej żądaniom i potrzebom sprawcy”15.
Bez względu na ujęcia definicyjne, przemoc jawi się jako działanie mające na celu zmuszenie innych do zachowań pożądanych, przy zastosowaniu
środków przymusu fizycznego, psychicznego czy zaniedbania. Zaniedbania
te mogą mieć różnorodny charakter: pozbawienie opieki, ograniczenie dostępu do żywności czy leków, pomocy ze strony innych, użycie siły fizycznej
(bicie czy poszturchiwanie), nacisk psychiczny (zastraszanie, stosowanie wyzwisk), pozbawienie dochodów i oszczędności, stosowanie przemocy seksualnej poprzez ograniczanie prawa do intymności (obnażanie publiczne),
wreszcie wzbudzanie winy16. Przemoc wobec osób starszych przybiera różne
formy i – w przeciwieństwie do przemocy wobec dzieci – cechuje się bardzo
niską wykrywalnością. Przemocy doświadczają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jako jednostki słabsze, o niższych zdolnościach samoobrony. Przemoc
domowa (ale i zewnętrzna, instytucjonalna) wobec starszych jest udziałem
różnych środowisk. W środowiskach o niskim statusie społecznym częściej
dochodzi do tzw. przemocy gorącej – popełnianej brutalnie, z wybuchami agresji i o gwałtownym przebiegu. Środowiska o wysokim statusie charakteryzują się natomiast przemocą chłodną – bardziej wyrafinowaną, odznaczającą
się większą pomysłowością i psychicznym karaniem. Tych rodzin często nikt
nie podejrzewa o rozgrywający się wewnątrz dramat ludzki. Tragedią ofiar
przemocy domowej jest między innymi to, że są często nie rozumiane przez
toczenie. W społeczeństwie funkcjonuje ciągle mit o tym, że ofiary zasłużyły
sobie na taki los, a skoro akceptują taką sytuację, widocznie nie cierpią tak
strasznie – inaczej porzuciłyby środowisko prześladowcy. Zjawisko niechęci do udzielania im pomocy potęguje fakt, że często wycofują one wniosek
o ukaranie sprawcy. Z kolei sytuację ofiary przemocy w rodzinie coraz częściej przyrównuje się do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych. W obu
przypadkach ofiary przebywają w sytuacji zagrożenia nieraz przez całe lata,
a co gorsze, katem staje się osoba najbliższa. W psychice prześladowanych
zachodzą ogromne zmiany pod wpływem życia w ciągłym strachu. W znacznej części przypadków ofiary przemocy doznają poważnych uszkodzeń psychicznych na skutek długotrwałego terroru.
Jak pisze J. Rybacka, „po latach cierpienia widoczne są u nich objawy tzw.
syndromu wyuczonej bezradności – biernego znoszenia znęcania się mimo
świadomości bezprawności takiego zachowania. Choć początkowo bronią się
15
16

Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 13.
Por. E. TRAFIAŁEK, Polska starość, „Niebieska Linia” (2008) nr 4 (57), s. 3.

66

Małgorzata Duda

przed doświadczaną przemocą, nie godzą się na nią, i buntują, to przekonując
się o nieskuteczności swoich protestów, utwierdzają się w przekonaniu, iż
nic nie da się zrobić. Ponadto padają one ofiarami wtórnej wiktymizacji – nie
dość, że są ofiarami doświadczanej przemocy, to dodatkowo obarczane są
przez otoczenie winą i odpowiedzialnością za los, który je spotkał”17.
Postęp medycyny i większa dbałość o zdrowie sprawia, że wzrasta długość życia, a więc także wzrasta liczba osób starszych. Badania CBOS z 2007
roku pokazują, że co czwarty Polak przejawia wobec starszych postawę dystansu, obojętności, a nawet niechęci i wrogości. I chociaż, generalnie, wzrasta poziom życzliwości w odniesieniu do starszych: rodziny (z 69% do 79%),
sąsiadów (z 64% do 68%) czy wspólnot religijnych (z 58% do 64%), to nie
poprawia to wyraźnie postaw Polaków względem swych starszych rodaków. Bardziej życzliwe stają się osoby ze środowisk dobrze sytuowanych
i wykształconych. Im niższe wykształcenie i postępująca pauperyzacja, tym
zwiększa się skłonność do oceny starszych18. Także współczesny model rodziny oraz pełnione przez nią funkcję nie sprzyjają budowaniu poprawnych
relacji między pokoleniami. Małe, dwupokoleniowe rodziny, często niezależne finansowo, ograniczają kontakty ze swoimi seniorami do niezbędnego
minimum. Nie ma w nich miejsca dla przedstawicieli trzeciego pokolenia.
Ich interakcje noszą znamiona relacji okazjonalnych, odświętnych. Prowadzi
to do ograniczonych kontaktów międzypokoleniowych (szczególnie między dziadkami i wnukami), co prowadzi z jednej strony do zaniku przekazu wewnątrzkulturowego, z drugiej – do poczucia osamotnienia i izolacji ze
strony osób starszych.
Także instytucje powołane do opieki nie są wolne od stosowania przemocy wobec starszych: począwszy od placówek służby zdrowia a skończywszy na domach opieki społecznej. Osoby starsze są zaniedbywane w podstawowych obowiązkach pielęgnacyjnych, mają ograniczony dostęp do usług
medycznych, są niejako okradane z przysługujących im praw przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Istnieje też problem zaniedbywania opieki nad starszymi. Przejawia się on na różne sposoby, wśród których należy wspomnieć
niektóre: nie zgłaszane i nie leczone problemy zdrowotne, niewłaściwe warunki mieszkaniowe (poniżej przyjętych norm mieszkalnictwa), brak zachowania podstawowej czystości w miejscu zamieszkania czy wreszcie zanieJ. RYBACKA, Przemoc domowa, www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl (dostęp:
03.08.2010).
18
Por. K.A. KOT, Przemoc wobec ludzi starszych. Analiza tekstów w czasopiśmie „Niebieska Linia”, praca licencjacka pod kierunkiem A. ZWOLIŃSKIEGO, w zbiorach Archiwum
UPJPII w Krakowie, Kraków 2009.
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dbania w higienie osobistej. Zaniedbania te dotyczą usług świadczonych
przez najbliższych, jak i przez osoby sprawujące opiekę instytucjonalną19.
Wreszcie pogarszająca się sytuacja materialna z powodu zaniżonych
stawek emerytalnych ogranicza możliwości właściwego zabezpieczenia bytowego, nie wspominając o realizacji aktywności trzeciego wieku poprzez
czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Kolejną płaszczyzną dyskryminacji seniorów jest rynek pracy. Aktywność zawodowa osób po 50. roku życia stale maleje. Wprowadzane przez Urzędy Pracy programy aktywizacji
bezrobotnych np.: 40+ i 50+ nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. I nie
chodzi tylko o trudności leżące po stronie samych zainteresowanych, ale
źródło problemów ma szersze podłoże – odnosi się do stereotypów myślenia pracodawców o możliwościach fizycznych i intelektualnych osób z tych
grup wiekowych. Tymczasem owo doświadczenie, które jest tak potrzebne
w pracy zawodowej, i o które zabiegają pracodawcy, jest dostępne właśnie
pracownikom pięćdziesięcioletnim i starszym, a w niektórych zawodach dopiero w tym wieku jest gromadzone. Dlatego tak trudno zrozumieć ograniczenia, jakie niesie z sobą rynek pracy w odniesieniu do doświadczonych
i dojrzałych wiekiem pracowników. Osoby z „trzeciego wieku” czują się pokrzywdzone i niepotrzebne. Ograniczenie aktywności zawodowej, zarówno
osób wkraczających w wiek emerytalny, jak i będących na emeryturze, ale
będących w pełni sił twórczych, rodzi zaniżoną samoocenę oraz postępujące
pogorszenie stanu zdrowia.
Przemoc, jak widać, ma różne oblicza. Niskie zabezpieczenia emerytalno-rentowe, także w przypadku emerytów z długoletnim stażem pracy,
prowadzą w prostej linii do ubożenia tej części populacji osób starszych, spychając ich na granicę biedy i ubóstwa. Człowiek stary nie rozumie sytuacji,
w której się znajduje. Mimo przepracowanych wielu lat, odprowadzenia należnych środków na fundusz emerytalno-rentowy, otrzymuje świadczenia
socjalne, które nie wystarczają na podstawową egzystencję. Warto przytoczyć popularne powiedzenie: „dostają za dużo, by umrzeć, za mało, by przeżyć”. Fakt ten jest postrzegany w kategoriach przemocy ze strony instytucji
państwa, które pozwala na „wegetację” swoich seniorów, bo o godziwych
warunkach życia trudno mówić.
Ważną determinantą przemocy jest nadal środowisko zamieszkania.
Częściej na wsiach niż w miastach osoby starsze narażone są na pracę ponad
swoje siły i możliwości, ale także ograniczenia psychofizyczne narażają je na
Por. B. TOBIASZ-ADAMCZYK, Przemoc wobec kobiet starszych w rodzinach: definicje,
formy, czynniki ryzyka w sprawowaniu opieki, www.epi.cm-uj.krakow.pl (dostęp: 07.08.2010).
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uszczypliwe uwagi, poniżenie, wyzwiska czy konkretne szykany (np. ograniczanie ilości i jakości pożywienia). To pozostałości naturalnej eliminacji,
którą widzimy chociażby w Chłopach Wł. Reymonta. Ten baczny obserwator
życia i mentalności mieszkańców wsi dobrze ukazał los ludzi starych, którzy
– w przypadku osamotnienia czy współistnienia z biednymi członkami swoich rodzin – na trudny czas zimowy odchodzili ze swoich domostw, by „darmo nie jeść chleba”. Bieda wymuszała i do dzisiaj często jeszcze wymusza
nieludzkie zwyczaje, jakimi kierują się poszczególne społeczności. Człowiek
stary i niepełnosprawny staje się niepotrzebny, co więcej, jest postrzegany
w kategorii „uciążliwego darmozjada”. Trudno jest zaakceptować takie postawy nawet samym seniorom, którzy w tym środowisku dorastali i w którym przychodzi się starzeć20.

STAROŚĆ JAKO POGODNA JESIEŃ ŻYCIA
Starość to ten etap życia ludzkiego, który nie musi kojarzyć się tylko
z dolegliwościami somatycznymi, samotnością i odrzuceniem. Nie musi i nie
powinna kojarzyć się z rezygnacją z życia publicznego, zawodowego i kulturalnego. Starość cechuje osłabiona chęć do gromadzenia na rzecz chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami z młodymi czy poświęcania się na rzecz
innych starszych, będących w gorszej sytuacji zdrowotnej czy materialnej.
Rozwój medycyny, poprawa warunków sanitarnych, zwiększona edukacja
zdrowotna zwiększają szanse na przeżycie długich lat w zdrowiu i dobrej
kondycji fizycznej. Jak więc przygotowywać społeczeństwo do godnego
przeżywania starości swojej i innych? Niezbędne są działania, które pokażą,
że ten ostatni etap ludzkiego życia jest równie piękny, może być radosny
i przeżyty równie wartościowo, jak etapy wcześniejsze. Potrzeba permanentnej edukacji do starości. Tylko edukacja międzypokoleniowa może przełamać istniejące stereotypy o człowieku starym, które funkcjonują zarówno
wśród młodszego, jak i starszego pokolenia21.
Idea wychowania do starości nie jest odkryciem XXI wieku. Od dawna
rozumiano, że przygotowanie do starości musi trwać przez całe życie, a więc
dotyczy równolegle wszystkich pokoleń: rodziców, dzieci i dziadków. WyPowołuję się na szereg rozmów, jakie przeprowadziłam wśród społeczności podhalańskich górali – materiały w zbiorach autorki.
21
Por. Cz. KRYSZKIEWICZ, Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia
się, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. STEUDEN, M. MARCZUK, Lublin 2006,
s. 281–283.
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pracowany w młodości styl życia znajduje swoje przełożenie na przeżywanie
„trzeciego wieku” oraz jego postrzeganie w wymiarze społecznym. To, co
jest możliwe do przekazania i modyfikacji w młodości, jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe w późniejszych latach życia. Wielu problemów wieku
podeszłego można uniknąć poprzez ciągłą edukację do przeżywania swego
istnienia, ze wskazaniem, że każdy etap życia jest doświadczeniem, z którego czerpiemy na nadchodzącą przyszłość. Poznanie wymogów kolejnego
etapu jest czasem, w którym możemy poznać zbliżające się „nieznane”, czyli
swoją własną przyszłość. Co więcej, nie musimy być jej biernymi odbiorcami,
ale możemy i powinniśmy kreować swoją starość, będąc jeszcze w pełni sił
witalnych. Dobre starzenie się to nieustanne, umiejętne dokonywanie wyborów. I zaczynają się one już w okresie młodości.
Wiedza o mechanizmach fizjologii własnego organizmu, dbałość o stan
zdrowia i higienę życia, praca na rzecz zabezpieczenia społecznego czy budowanie zdrowych relacji osobowych stanowią swoiste fundamenty dla
godnej starości. Mówi się niekiedy, że na starość pracuje się już w młodości. I rzeczywiście tak jest. Zdobywana wiedza, umiejętności i zasoby materialne mogą tylko ułatwić przygotowanie się do akceptacji kolejnej fazy
życia, jaką jest nadchodząca starość22. Edukacja do godziwego przeżywania
swej starości jest tym ważniejsza, im mniej spójna jest rodzina pochodzenia.
Współczesna rodzina nuklearna wydaje się być samodzielną grupą społeczną, z ograniczonymi do minimum kontaktami międzypokoleniowymi. Stąd
dorastające dzieci nie mają możliwości „oswojenia się” ze starością swych
dziadków; nie mają możliwości poznania codziennego odnoszenia się wzajemnego rodziców i dziadków do siebie. Człowieka starego poznają podczas
uroczystości rodzinnych, więc znają tylko wycinek życia. Tymczasem starość
może być radosna i uśmiechnięta, ale jest także jękliwa, zgryźliwa i rozdrażniona. Młode pokolenie jest tej obserwacji pozbawione. Nie ma możliwości
uczenia się siebie nawzajem: poznawania zmieniającego się świata w osobach wnuków oraz narastających problemów, ale i oczekiwań swoich dziadków. Młodzi ludzie nie mają gdzie nauczyć się poprawnego odniesienia do
starszych poprzez obserwację swoich rodziców. Wszystkie te braki nie są
możliwe do uzupełnienia w późniejszym czasie. Postrzegamy starość stereotypowo, bo nie mamy innych możliwości. Rodzinę, w poznawaniu starości,
winno wspierać otoczenie, chociażby przez placówki edukacyjne oraz mass
media. Środki masowego komunikowania mają w tym względzie do spełPor. M. PAKUŁA, Edukacja jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych, „Edukacja Dorosłych” (1996) nr 3 (12).
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nienia doniosłą rolę: pokazanie starości w różnych istniejących i możliwych
wymiarach – tych dobrych i tych niewłaściwych, gdzie człowiek stary jest
opuszczony przez wszystkich i nie radzi sobie z tym.
Istotnym jest, że także środowiska seniorów organizują się w tym
względzie, by uwrażliwić na prawdę, że starość ma różne wymiary, a samotność i bieda są bardziej wytworem struktury społecznej niż samej osoby
starszej. Działalność edukacyjna Uniwersytetów Trzeciego Wieku zdobywa
coraz więcej studentów. Powstają stowarzyszenia organizujące seniorów
i ich rodziny wokół rozwiązywania konkretnych problemów (np. Polskie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne). Ofiary przemocy wspiera Pogotowie „Niebieska Linia”, które powstało także z myślą o osobach starszych. Organizuje się Wolontariat młodych dla pomocy starszym i samotnym. Ale także sami seniorzy
angażują się w prace Wolontariatu – wspierają swoich rówieśników, jako
bardziej sprawni. Problematyką osób starszych zajmuje się polityka społeczna państwa, która podejmuje ogromny wysiłek na rzecz przygotowania długofalowego programu wspierania seniorów i organizowania odpowiednich
form wsparcia społecznego.
Nieustannie wzrasta lista form aktywizacji osób starszych oraz takich,
w których młode i starsze pokolenia współpracują razem na rzecz dobra
wspólnego. Starość jako ostatnia faza życia ludzkiego nie musi i nie powinna
oznaczać końca aktywności, tym bardziej, że każdy – bez względu na stopień sprawności – może znaleźć coś dla siebie. Narastająca przemoc dotyczy
wszystkich członków społeczeństwa, ale szczególnie boli, kiedy dotyczy słabych i bezbronnych. Człowiek stary nie umie się bronić, jest często zaskoczony przejawami agresji, użycia siły fizycznej przeciwko sobie. Nie rozumie
dlaczego… Osoby te nie znają swoich praw, boją się informować o swojej
tragedii innych, a kiedy sprawcą przemocy jest bliski – bronią go.
Poznanie tej fazy życia ludzkiego, właściwe przygotowanie siebie i innych na ten moment życia, który i tak musi nastąpić – to wyzwanie dla starzejącego się społeczeństwa Polski i całej Europy. Tworzący się tygiel kulturowy nie pomaga w odnalezieniu swego miejsca na ziemi. Rodzi to często
poczucie frustracji, rozbudza niezdrowe emocje – w konsekwencji wzbudza
nieuzasadnioną agresję. Niewiedza napawa lękiem, dlatego przygotowywane programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych to ważny wkład w zbliżeniu
międzypokoleniowym. Babcia i dziadek nie muszą pozostawać w sferze stereotypu „dobrego i poczciwego staruszka” czy „schorowanego i gderliwego
starca”. Przecież to człowiek posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie,
której w żadnych książkach nie znajdziemy – to skarbnica mądrości i „zło-

Przemoc wobec ludzi starszych

71

tych myśli”. Cieszy fakt, że problem ludzi starych został podjęty także przez
środowiska akademickie, które organizują specjalistyczne studia i tym samym przygotowują kadrę specjalistów wspierających rodziny w pełnieniu
przez nie funkcji opiekuńczej względem pokolenia seniorów.
Nauczanie Kościoła katolickiego o starości jest niezmienne i wynika
z nauki o godności osoby ludzkiej. Godność jest wewnętrznym, wrodzonym
i naturalnym znamieniem człowieka, niezależnym od kontekstu społecznego
i historycznego. Społeczeństwo i historia nie nadają jej człowiekowi, ale mają
obowiązek jej poszanowania i chronienia. Wszyscy ludzie, mając tę samą naturę i to samo pochodzenie, cieszą się równą godnością23. Godność człowieka
stanowi podstawę społecznego nauczania Kościoła. Dostarcza ona podstawowych kryteriów oceny moralnej, które powinny obowiązywać powszechnie. Jednym z nich jest uznanie i respektowanie godności człowieka przez
wszelkie społeczności. Potrzebne jest stworzenie warunków do tego, aby
godność człowieka mogła być we właściwy sposób afirmowana. W ogłoszonym przez Narody Zjednoczone (1 października 1998 roku) Międzynarodowym Roku Ludzi Starych, Papieska Rada ds. Świeckich opracowała dokument
poświęcony problematyce starości i roli ludzi starszych w społeczeństwie.
Tytuł dokumentu, opublikowanego w styczniu 1999 r., brzmi: Godność człowieka starszego oraz jego misja w Kościele i świecie. Podkreśla on niezmienne
nauczanie Kościoła o szacunku należnym człowiekowi bez względu na jego
wiek. Może on również przyczynić się do sprostowania negatywnego obrazu starości oraz do złagodzenia lęków związanych ze wzrostem liczby
ludzi starszych w społeczeństwie. „Człowiek stary posiada określone „charyzmaty” – jest czynnikiem równowagi w rodzinie i społeczeństwie, swoim
doświadczeniem i pamięcią przyczynia się do zachowania ciągłości tradycji
i kultury, pomaga młodym w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dokument podkreśla, że ludzie starsi mogą przeżywać pogodnie swoją sytuację
oraz uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym. Zadaniem społeczeństwa
jest usuwanie wszelkich barier dyskryminacji i ubóstwa, które obiektywnie
czynią starość uciążliwą i często spychają ludzi starych na margines życia.
Kościół jest środowiskiem, w którym wszystkie pokolenia są powołane do
wspólnego przeżywania i realizacji Bożego zamysłu miłości. Dla wielu ludzi
właśnie starość może być okresem szczególnie sprzyjającym spotkaniu z Bogiem. Obowiązkiem Kościoła jest zapewnienie starszym członkom wspólnoty odpowiedniej katechezy, która pomoże im nadal uczestniczyć aktywnie
w jego apostolstwie. Ludzie starzy mogą też wnosić cenny wkład we wszyst23
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kie dziedziny działalności Kościoła, wspierając je ofiarą swojego cierpienia
i modlitwy”24.
O ważności budowania i pielęgnowania wzajemnych relacji międzyludzkich, szczególnie w zderzeniu pokoleniowym, świadczą słowa Jana
Pawła II, które najlepiej oddają doniosłość zarysowanej problematyki: „Konieczne jest, abyśmy znów spojrzeli na życie jako całość z właściwej perspektywy. Właściwą perspektywę stanowi wieczność, każdy zaś etap życia jest
ważkim przygotowaniem do niej. Także starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka zmierzającego ku
wieczności. Z tego dojrzewania czerpie oczywiste korzyści również środowisko społeczne, do którego należy człowiek sędziwy. Ludzie starzy pomagają
nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym
doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć
ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci,
odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi
dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty
ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki
darom i charyzmatom wszystkich”25.

VIOLENCE TOWARDS THE ELDERLY SELECTED ISSUES
Violence, the agitating phenomenon of modern world, is ubiquitous. It has been
clearly recognized in case of children, teenagers or woman however it remains a humiliating problem when it comes to the elderly. The victims hide it , family and neighbours do
not react. There is a certain need for defining the scale of this phenomenon and raising the
victims’ awareness of their rights. Finally , it is essential to sensitize the society for problems of the elderly who spend their twilight years lonely and humiliated though it could
be different – cheerful and joyful.

24
PAPIESKA RADA ds. ŚWIECKICH, Godność i misja człowieka starego, www.opoka.
org.pl (dostęp: 10.08.2010).
25
JAN PAWEŁ II, Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, 10, www.opoka.
org.pl (dostęp: 10.08 2010).
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE

We współczesnym świecie przemoc jest zjawiskiem coraz bardziej
widocznym i niepokojąco narastającym. Codziennie środki społecznego
przekazu informują o zamachach, rozbojach, przemocy na ulicy, w szkole
czy w rodzinnym domu. Rozprzestrzenianie się zjawiska przemocy w życiu codziennym dostrzega się szczególnie wyraźnie na terenie wielkich
miast. Zwiększa się liczba osób dopuszczających się czynów agresywnych, zarówno w miejscach prywatnych, jak i publicznych. Agresja zmienia się szybko w niczym nieuzasadnioną przemoc. Wraz z postępującymi
zmianami społecznymi dochodzi również do mnożenia się przypadków
zachowań agresywnych i przemocy wobec najbliższych. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym, ale uchwycenie jej rozmiarów jest
niezwykle trudne. Uważana jest za najczęściej spotykaną formę agresji
interpersonalnej. Gdy przemoc pojawia się w rodzinie, przyjmuje postać
najbardziej traumatycznego z ludzkich doświadczeń. Dlatego też warto
podjąć tę problematykę, ukazać jej rodzaje i przyczyny występowania.
Trzeba również zapoznać się ze skutkami przemocy, a następnie wskazać
sposoby pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
POJĘCIE PRZEMOCY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Przemoc jest pojęciem wieloznacznym. W słowniku socjologicznym
ukazana jest jako jeden z głównych, obok groźby, środków przymusu. Polega na używaniu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często wbrew
obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy też uniemożliwienie podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności
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już rozpoczętej; także bezprawne narzucanie władzy1. W przemocy cierpienie, zaszkodzenie, czy zadawanie bólu psychicznego jest najczęściej
sposobem osiągnięcia celu, na przykład wymuszenia pożądanych zachowań. Zjawisko to określa się także jako zespół atakujących, nadzorujących
i kontrolujących zachowań, obejmujących przemoc fizyczną, psychiczną
i seksualną. Jest to spójna całość, ciąg zachowań o charakterze zamierzonym
i instrumentalnym, których celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej żądaniom
i potrzebom sprawcy. Nie są to zachowania wymykające się spod kontroli, wybuchy emocji. Sprawca często demonstruje złość po to, by ofiarę zastraszyć, jednocześnie z rozmysłem wybierając miejsce i czas ataku
tak, aby był jak najbardziej skuteczny i jak najmniej ryzykowny2. Agresja którą stosuje jest szczególnie dogodnym sposobem radzenia sobie
z problemami kontroli, ponieważ aktywność agresywna, jeżeli okazuje
się skuteczna, dostarcza szybkich i wyrazistych sygnałów potwierdzających własną moc i kompetencję. Najprostszy więc akt destrukcji jest
sprawdzianem swoich sił, jest także dogodnym sposobem ochrony,
umacniania i podnoszenia własnej wartości. Taki sposób działania charakteryzuje często sprawców przemocy w rodzinie. Przemoc jest środkiem zdobycia dominacji, potwierdzeniem własnej wartości, bowiem
daje poczucie sprawowania władzy. W sytuacji kiedy ofiara przemocy
uzależniona jest od sprawcy ekonomicznie, stymulująco działają dodatkowe wzmocnienia i usatysfakcjonowanie faktem sprawowania kontroli nad rodziną. Zdaniem J. Mellibrudy, przemoc jest intencjonalnym
naruszeniem mocy oraz wszelkich praw i dóbr osobistych jednostki
w sposób uniemożliwiający jej obronę i powodujący szkody psychiczne, fizyczne, symboliczne i materialne3. Za przemoc odpowiedzialny jest
sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara, grożenie przemocą jest
w istocie aktem przemocy. Nie każda jednak forma przemocy jest ścigana przez prawo. Etycy definiują przemoc jako użycie siły z naruszeniem
norm moralnych, w stosunku do osoby, mające najczęściej na celu wymuszenie określonych zachowań czy też pewnych postaw4.
W ujęciu katolickiej nauki społecznej przemoc jest użyciem siły jako
moralnie złego środka do nagięcia czyjejś wolności i wymuszenia, osiąPor. K. OLECHNICKI, P. ZAŁĘCKI, Słownik socjologiczny, Toruń 1988, s. 167.
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 13.
3
Por. J. MELLIBRUDA, Oblicza przemocy, Warszawa 1993.
4
Por. B. KAROLCZAK-BIERNACKA, Przemoc, [w:] Encyklopedia psychologii, red.
W. SZEWCZUK, Warszawa 1988, s. 472–478.
1
2
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gnięcia zamierzonych celów5. Natomiast przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody6.
Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej świadkiem
może być przyczyną wielu problemów emocjonalnych w życiu dorosłym.
Nie mniej, a często jeszcze bardziej destrukcyjne działania mogą wywierać wulgarne wyzwiska, poniżenie i groźby (straszenie przemocą)7.
Jan Paweł II wspominając o zagrożeniach płynących z przemocy pisze, iż sprowadzanie człowieka przemocą do roli przedmiotu użytkowego lub źródła dochodu jest grzechem przeciwko jego godności i fundamentalnym prawom. Św. Paweł nakazuje chrześcijańskiemu panu, aby
traktował niewolnika-chrześcijanina „już nie jako niewolnika, lecz (…)
jako brata (…) w Panu” (Flm 26)8. Przemoc w rodzinie obejmuje wszelkie
objawy złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się obronić. Przemoc daje sprawcy efekty nagradzające,
pozwala na szybkie uzyskanie rezultatów, przez co staje się atrakcyjna.
Powtarzana powoduje, że sprawca poprzez wywieranie wpływu na rodzinę otrzymuje wzmocnienie. Jeżeli po akcie przemocy nie ma reakcji
obronnej ofiary, sprawca uznaje tę sytuację za przyzwolenie na dalszą
przemoc. J. Mastalski podaje cechy charakterystyczne przemocy w rodzinie: 1. jest ona intencjonalna, gdy jest zamierzonym działaniem człowieka
i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 2. siły są nierówne, gdy w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy; 3. narusza prawa i dobra osobiste, gdy sprawca
wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.); 4. powoduje cierpienie i ból, gdy sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia niesie ze sobą nieodwracalne skutki9.
Trzeba pamiętać, że przemoc w jakiejkolwiek formie i wobec jakiejkolwiek osoby jest naruszeniem podstawowych praw człowieka, niszczy
bowiem poczucie godności, szacunku i zaufania do innych ludzi. Dlatego
też warto przybliżyć, jakie rodzaje przemocy występują w rodzinie.
Por. tamże.
Por. H.D. SASAL, Niebieskie karty, Warszawa 1998, s. 10.
7
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Perspektywa pedagogiczna,
Kraków 2006, s. 63.
8
Por. VS 100; E. MANDAL, Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Warszawa
2008, s. 205–211.
9
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, dz. cyt., s. 64.
5
6
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RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc i związana z nią przestępczość towarzyszyła człowiekowi
niemal od początku jego istnienia, o czym mówi nam Pismo Święte10. Przejawy złego traktowania drugiego człowieka nie mają żadnych granic i dotyczą jednostek w każdym przedziale wiekowym. Przynoszą cierpienie,
a ich konsekwencji można doświadczać przez całe życie. Agresja u osób
dorosłych pojawia się wtedy, gdy bliscy podnoszą na siebie głos, gdy
w rodzinie zaczynają się nieporozumienia, sprzeczki i awantury. Jeśli
agresja przybiera na sile, może przemienić się w przemoc. Mamy wtedy do czynienia z wyjątkowo bolesnym i groźnym zjawiskiem. Przemoc
w życiu rodzinnym może przejawiać się w różnych formach11. Można
wyodrębnić dwa ogólne typy przemocy, której sprawcami są dorośli:
przemoc wobec współmałżonka i przemoc wobec dziecka. A także jeden
typ, w którym sprawcami mogą być i dorośli i dzieci: przemoc wobec
osób w podeszłym wieku12. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy:
przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy seksualnej. Każda
forma przemocy może mieć postać czynną i bierną. Dotkliwość maltretowania może być różna: od mniej dotkliwej do zagrażającej życiu. Najczęściej ofiary doświadczają nie jednej, lecz kilku form przemocy, co stwarza
istotny problem w ocenie dotkliwości przemocy13.
J. Mazur podaje własną klasyfikację rodzajów przemocy w rodzinie. Są to: 1. Przemoc fizyczna – nieprzypadkowe obrażenia poniesione
w wyniku przemocy ze strony sprawcy, z użyciem przewagi fizycznej do
podejmowania decyzji i działań niewygodnych i krzywdzących w odczuciu ofiary; 2. Przemoc psychiczna – poniżanie i upokarzanie. Pozbawienie
ofiary osobistej mocy, izolowanie i narzucanie własnych sądów, pozbawienie środków służących do właściwego funkcjonowania psychicznego
i fizycznego; 3. Przemoc seksualna – nadużycie i wykorzystywanie seksualne, gwałt; 4. Zaniedbanie fizyczne – brak należytej opieki, w tym leJuż w Starym Testamencie możemy wyodrębnić 76 sytuacji, w których miały
miejsce akty przemocy np. Kain zabija swojego brata Abla (por. Rdz 4, 1–16). Również
bogata mitologia grecka pełna jest opisów najróżnorodniejszych przestępstw – por.
N. PIKUŁA, Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, [w:] Nauczyciel wobec
problemów psychospołecznych ucznia, red. N. PIKUŁA, Kraków–Częstochowa 2009, s. 87–119.
11
Por. M. DZIEWIECKI, Miłość przemienia. Przezwyciężenie trudności w małżeństwie
i rodzinie, Częstochowa 2007, s. 103.
12
Por. E. MANDAL, Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, dz. cyt., s. 206.
13
Por. K. BROWNE, M. HERBERT, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999,
s. 25–26.
10
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karskiej. Wszelkie zaniedbania fizyczne ofiary; 5. Zaniedbanie psychiczne
– różnego rodzaju formy odrzucenia, obojętność, nieokazywanie pozytywnych uczuć, lekceważenie emocjonalne, lekceważenie psychicznych
potrzeb ofiary (w tym materialnych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania); 6. Nadopiekuńczość – działania sprawcy dążące do ograniczania właściwego rozwoju ofiary psychicznego i fizycznego14.
Najbardziej znanym typem agresji jest przemoc fizyczna. Ma ona
miejsce wtedy, gdy zostaje naruszona godność i nienaruszalność cielesna drugiej osoby. Przemoc fizyczna jest najbardziej znaną formą złego
traktowania innych15. Ten rodzaj agresji ma miejsce przede wszystkim
w środowiskach najuboższych, gdzie staje się ona odpowiedzą na sytuacje konfliktowe. Jednakże przemoc fizyczna nie jest obca w tzw. dobrych
rodzinach. Ludzie na stanowiskach, majętni i wykształceni zdecydowanie
bardziej maskują się, nie zawsze szukając pomocy, ponieważ często są
zastraszani i odczuwają lęk przed sprawcą oraz wstyd przed społeczeństwem. Kiedy jednak zdecydują się aby szukać pomocy bywa, że jest już
za późno16.
Przemoc fizyczna obejmuje szeroki wachlarz zachowań, od popychania, uszczypnięć, wykręcania rąk, klapsów, policzków, bicia na oślep,
kopania do duszenia, ciosów nożem, przypalania lub podpalania, topienia, polewania substancjami żrącymi i wrzątkiem oraz rzucania przedmiotami w ofiarę. Oprócz przemocy fizycznej – czynnej, może występować ona także w postaci biernej – przejawiającej się poprzez zakazy
mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych, areszt domowy itp. ograniczające drugą osobę. W tym miejscu można dodać ograniczenie snu i pożywienia oraz dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych oraz sprzętów umożliwiających przygotowanie pożywienia17.
Przemoc ta trwa często latami. Sprawcy przemocy czują się bezkarni oraz
sądzą, że ich ofiara jest osamotniona, zastraszona oraz zdana wyłącznie
na ich władzę i na tym głównie budują swoją siłę. Ofiary przemocy fizycznej przeżywają stany depresyjne i lęki, są egocentryczne, bierne i zależne lub agresywne i nadpobudliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji. Warto podkreślić, iż przemoc może przyjmować bardziej lub mniej
drastyczne formy, niekiedy nieprowadzące do widocznych gołym okiem
obrażeń ciała. Kolejnym typem, któremu warto się przyjrzeć, jest przemoc
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 39–40.
Por. A. SORIANO, Przemoc wobec dzieci, Kraków 2002, s. 44.
16
Por. N. PIKUŁA, Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, art. cyt., s. 89.
17
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 41.
14

15
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psychiczna, nazywana też przemocą słowną lub emocjonalną. Zdaniem
J. Mastalskiego, przemoc psychiczna, to emocjonalny gwałt i szantaż,
zadawanie dotkliwych, niewidocznych gołym okiem ran psychicznych
poprzez poniżanie, zastraszanie, prześladowanie, narzucanie własnych
racji i norm, cyniczne szydzenie, wyśmiewanie i kpienie, wymuszanie
czegokolwiek w celu osiągnięcia wyłącznie własnych korzyści, a przede
wszystkim utrzymania stanu strachu i poczucia bezsilności ofiary18.
Przemoc psychiczna prowadzi niejednokrotnie do tzw. prania mózgu
na które składają się następujące działania, a mianowicie: a. izolacja, czyli
pozbawienie ofiary społecznego poparcia, zmniejszające jej możliwości
stawiania oporu, uzależnianie od oprawcy, doprowadzanie do skoncentrowania się na nim, a następnie monopolizacji uwagi; b. monopolizacja
uwagi, czyli uniemożliwienie działań niespójnych z uległością, wspieranie introspekcji; c. osłabienie, prowadzące do przemęczenia, czyli minimalizacja fizycznej i psychicznej możliwości stawiania oporu; d. groźby,
czyli postawy naśladujące lęk i rozpacz; e. przychylność od czasu do czasu, czyli motywacja pozytywna do uległości; f. demonstrowanie wszechwładzy, czyli tworzenie przekonania, że opór bardziej naruszy szacunek
do siebie i poczucie własnej wartości niż kapitulacja19.
Przemoc psychiczna jest najbardziej nieuchwytną i najbardziej zdradliwą formą maltretowania. I nikt tak naprawdę nie jest w stanie zmierzyć realnych rozmiarów psychicznego krzywdzenia20. Psychiczne znęcanie się nad drugą osobą można nazwać więc morderstwem duszy, gdyż
szkody wyrządzone tym rodzajem przemocy są niewymierzalne. Podobnie jest z następnym rodzajem przemocy, czyli agresją seksualną.
Przemoc seksualna to zmuszanie kogoś do poddania się zachowaniu seksualnemu wbrew jego woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę
lub gdy obawia się odmówić21. Może polegać także na bezpośrednim
użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu. Do przemocy seksualnej zalicza się: gwałt, stosunek
analny, oralny wbrew woli partnera(ki), filmowanie podczas seksualnej aktywności, rozbieranie z użyciem siły, pozwolenie, aby inni patrzyli na akt seksualny, zmuszanie do oglądania fotografii lub filmów
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, dz. cyt., s. 67.
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 44; A. LIPOWSKA-TEUTCH, Wychowywać, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa 1998, s. 37.
20
Por. J. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 104.
21
Por. W. B. SZYDŁOWSKI, Palące problemy seksualności, Kraków 2003, s. 51–52.
18

19
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pornograficznych lub używanie przedmiotów, które są wprowadzane
do pochwy lub odbytu22. Zachowaniami, które można uznać za przejaw seksualnej przemocy, są także: zaczepianie, gwizdy, przekleństwa, wyzwiska czy okrzyki o podtekście erotycznym na ulicy lub
w innym miejscu (np. w domu, szkole, pracy). W odniesieniu do dzieci i młodzieży przemocą seksualną można nazwać ogólnie angażowanie
zależnych, niedojrzałych dzieci i młodzieży w czyny seksualne, których
one nie mogą w pełni rozumieć i na które nie są w stanie dać rozumnego
przyzwolenia. Czyny te są pogwałceniem seksualnego tabu i ról rodzinnych23. Innym przejawem agresji seksualnej jest gwałt w małżeństwie.
Może to być na przykład: gwałt agresywny z pobiciem; gwałt nieagresywny – nie związany z maltretowaniem fizycznym (zwykle dotyczy częstotliwości kontaktów seksualnych, ich formy akceptowanej przez jedną
ze stron związku); czy też tzw. gwałt obsesyjny – wynikający z różnego
rodzaju problemów i doświadczeń seksualnych24.
Motywem przemocy seksualnej w małżeństwie, akceptowanym
przez sprawców, jest najczęściej zazdrość oraz chęć ukarania partnerki za
domniemaną lub faktyczną niewierność. Gwałt spełnia w takiej sytuacji
u mężczyzn rolę bufora redukującego lęk przed zdradą. Specyficzną formą
przemocy jest zaniedbanie. Polega ono na niezapewnieniu lub uniemożliwieniu zaspokojenia potrzeb danej osoby. Jest to odebranie osobom prawa
do opieki, troski a przede wszystkim do miłości. Mówiąc o zaniedbaniu
można wyróżnić kilka jego przejawów. M.in. zaniedbanie fizyczne, czyli
brak należytej opieki, w tym także lekarskiej; wszelkie inne zaniedbania
fizyczne ofiary; zaniedbania psychiczne, czyli obojętność, nieokazywanie
pozytywnych uczuć, lekceważenie emocjonalne, lekceważenie psychicznych potrzeb ofiary; izolacja osoby pokrzywdzonej od rodziny, znajomych czy sąsiadów; ograniczenie snu i pożywienia25.
Trzeba pamiętać, iż zaniedbanie rodzi zaniedbanie. Często dorosłe
już dzieci z bagażem negatywnych doświadczeń zakładają swoje rodziny i podobnie postępują wobec swojego potomstwa. Warto zwrócić uwagę także na szczególny rodzaj przemocy, jakim jest nadopiekuńczość. Są to
działania sprawcy mające na celu ograniczenie właściwego rozwoju ofiary
Por. W. BADURA-MADEJ, A. DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY, Przemoc w rodzinie.
Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000, s. 15.
23
Por. J. PARKIN, Ochrona dziecka w Zjednoczonym Królestwie, [w:] Przemoc dzieci
i młodzieży, red. J. PAPIEŻ, A. PŁUKIS, Toruń 1998, s. 190.
24
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 50.
25
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, dz. cyt., s. 69.
22
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poprzez formy nadopiekuńczości, pozbawiające ją prawidłowego rozwoju psychicznego oraz doprowadzające do różnych form okaleczenia psychicznego i fizycznego. Przykładem tego rodzaju przemocy jest między
innymi syndrom Munchhausena26. Schorzenie to dotyczy często matek,
które pozorują choroby już istniejące, przedstawiając stan dziecka jako
cięższy niż jest w rzeczywistości. Inną formą jest traktowanie skóry dziecka środkami żrącymi lub substancjami, na które reaguje alergicznie. Jest
to szczególna forma maltretowania dziecka. Nadopiekuńczość często nie
jest postrzegana jako przemoc. Dopiero jej wynaturzone formy są odbierane jako przesadzone zachowania powodujące ograniczenie jednostki.
Przemoc w rodzinie prowadzi do wyjątkowo silnego cierpienia i rozgoryczenia. Rodzina zamiast być najbezpieczniejszym miejscem na świecie,
w którym dominuje klimat miłości i zaufania, staje się miejscem wrogości
i lęku. Chcąc zapobiec tego typu zjawiskom oraz skutecznie eliminować
je z życia rodzinnego, trzeba najpierw zdać sobie sprawę z ich przyczyn.
PRZYCZYNY I ŹRÓDŁA PRZEMOCY
Istnieje wiele różnych czynników, które mają wpływ na pojawienie
się i wzrost zjawiska przemocy w rodzinie. Problem ten nie dotyczy tylko
samego domu rodzinnego i jego mieszkańców, wraz z ich osobowością
i postawami. Nierzadko duży wpływ ma także środowisko. N. Pikuła
stwierdza, iż czynniki warunkujące przemoc w rodzinie można podzielić
na dwie grupy. W pierwszej są to zjawiska pochodzące ze środowiska,
czyli zewnętrzne. Drugie natomiast mają swe źródło w rodzinie i nazywane są zjawiskami wewnętrznymi27.
Do czynników zewnętrznych można zaliczyć globalizację i łączący
się z nią konsumpcjonizm, który na stałe wpisał się w codzienne życie
wielu społeczeństw. Społeczeństwo konsumpcyjne zburzyło dotychczasowe wartości i typowe zachowania rodzinne. Konsumpcja w połączeniu z globalizacją staje się czynnikiem o wiele bardziej toksycznym
i w dużej mierze przyczyniającym się do przemocy i agresji w rodzinie.
Jan Paweł II przestrzega także, iż zagrożeniem aspołecznego człowieka
jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd,
na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest są26
27

Por. A. ECKHARD, Autoagresja, Warszawa 1998, s. 41–44.
Por. M. PIKUŁA, Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, art. cyt., s. 96.
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czenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą28. Relatywizm
ma istotny wpływ na kondycję współczesnej rodziny, a przez to staje się
coraz bardziej zewnątrzrodzinnym czynnikiem wpływającym na agresję i przemoc w środowisku domowym. Do czynników które zakłócają
funkcjonowanie rodziny należą także: chaos w obszarze aksjologicznym,
agresywna szkoła i epatujące przemocą media.
Istotnym czynnikiem wewnętrznym, który przyczynia się wzrostu
zachowań agresywnych w rodzinie, jest problem tzw. rodziny dysfunkcyjnej, którą określa się też mianem rozbitej. Wśród innych czynników można wskazać także trudności mieszkaniowe czy też częste zamieszkiwanie
z rodzicami lub teściami. W takiej sytuacji łatwo o konfliktowe sytuacje
i agresywne zachowania. Przemoc pojawia się często w rodzinach nękanych alkoholizmem a także borykających się z problemami finansowymi
w związku z bezrobociem. Zdaniem A. Guryckiej, rodziny żyjące z osobą
upośledzoną mogą także stać się dla siebie nawzajem toksyczne, gdyż
nieumiejętność radzenia sobie z niepełnosprawnością może prowadzić
do tzw. przemocy ukrytej, a w konsekwencji uprzedmiotowienia osoby
niepełnosprawnej i obniżenia jego wartości29.
W Polsce, zdaniem J. Rajskiej-Kulik, najwyższe nasilenie przemocy
występuje w rodzinach, w których władzę sprawuje kobieta, bowiem
kobiety dominujące bardziej niż podporządkowane są skłonne do stosowania przemocy: głównie agresji słownej, przekleństw, ośmieszania i wypędzania mężów z domu. Z kolei mężczyźni zajmujący niższą od żon pozycję w rodzinie mają większą skłonność do przemocy od tych mężczyzn,
których pozycja w małżeństwie jest względnie wyrównana z pozycją żon.
Natomiast mężczyźni dominujący, podobnie jak dominujące kobiety, częściej niż mężczyźni ulegli dopuszczają się domowej przemocy30. Najczęściej wśród czynników decydujących o przemocy w rodzinie wyróżnia się
m.in. międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy; niski status socjoekonomiczny; izolację społeczną rodziny i stres społeczny31.
Międzypokoleniowy przekaz wzorców sprawia, że dziecko, które
cierpiało wskutek tego zjawiska, było jego świadkiem, samo podobnie
28
Por. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do młodzieży na Westerplatte (Gdańsk, 12.06.1987),
[w:] Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się, Poznań 1987, s. 112.
29
Por. A. GURYCKA, Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990, s. 87.
30
Por. I. RAJSKA-KULIK, Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do stosowania
przemocy wobec członków rodziny, [w:] Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka,
red. J.M. STANIK, Z. MAJCHRZAK, Katowice 1998, s. 119–128.
31
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 89.

82

Małgorzata Królczyk

będzie stosowało przemoc w swojej rodzinie. Powieli przekaz kulturowy,
dotyczący dominacji płci, pełnienia określonych ról w rodzinie, mitów i stereotypów ich funkcjonowania oraz stylu życia. Elementami międzypokoleniowego przekazu przemocy jest dominacja jednej płci. Drugim czynnikiem
skorelowanym z przemocą w rodzinie jest niski status socjoekonomiczny.
W rodzinach o niskim statusie częściej dochodzi do przemocy, chociaż nie
znaczy to, że w rodzinach w wyższym statusie nie ma tego typu zdarzeń.
Niskie zarobki, bezrobocie, zagrożenie utraty pracy powodują dodatkowy stres, często tłumiony przez alkohol. Narastająca frustracja prowadzi
do odreagowania poprzez przemoc wobec członków rodziny. Przemoc
w rodzinie jest atrakcyjna, ponieważ prowadzi do szybkiego rozładowania napięcia, pozwala na kontrolowanie i sprawowanie władzy w rodzinnym mikroświecie.
Innym czynnikiem związanym z przemocą w rodzinie jest jej izolacja
społeczna. Można ją określić na podstawie tego, jakie rodzina ma kontakty z sąsiadami, znajomymi, organizacjami i instytucjami oraz jak często
zmienia miejsce zamieszkania. Określenie izolacji rodziny nie jest jednak
łatwe. Nie zawsze bowiem sąsiedzi zorientowani są w sytuacji rodziny,
konfliktach między partnerami czy stosowanej przemocy. Często nie chcą
angażować się w sprawy rodzinne w obawie o powołanie ich za świadka
w sprawach sądowych. Zazwyczaj boją się konfliktu z jakąkolwiek osobą
z rodziny sąsiadów, nawet wówczas, gdy przemoc stosowana jest wobec
dzieci. Także stres społeczny jest czynnikiem, który wpływa na przemoc
w rodzinie32.
Przyczyną agresji i przemocy nie jest brak dobrego wychowania, właściwych manier, kultury osobistej. Podstawowa przyczyna agresywności
i przemocy leży o wiele głębiej. Wiąże się bowiem z wysokim stopniem niedojrzałości moralnej, psychicznej czy duchowej danej osoby oraz z błędnym postępowaniem w jakiejś dziedzinie życia. Często ma to związek
z doznaną krzywdą w dzieciństwie, którą człowiek nie może sobie poradzić. Agresja i przemoc to najprostszy sposób na odreagowania własnego
cierpienia, a jednocześnie najbardziej prymitywna i często nieuświadomiona próba ratowania się przed konsekwencjami popełnionych błędów.
Warto więc przyjrzeć się skutkom przemocy rodzinnej. Inaczej wyglądają
one w przypadku dzieci, a inaczej u samych małżonków. Jednakże w obu
przypadkach są to często skutki nieodwracalne.

32

Por. J. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 127.

Zjawisko przemocy w rodzinie

83

SKUTKI PRZEMOCY
W odniesieniu do małżonków skutki przemocy domowej grupują się
w przynajmniej trzy rodzaje reperkusji, które wprawdzie nie wyczerpują
całego spektrum toksycznych konsekwencji, ale dają w pewien sposób
całościowy ogląd omawianych zjawisk. Można zatem mówić o pourazowym stresie, syndromach ofiary oraz efekcie psychologicznej pułapki33.
Do najczęściej wymienianych skutków przemocy można zaliczyć PTSD
(Post Traumatic Stres Disorders – zespół stresu pourazowego). Jest to zaburzenie występujące po zdarzeniu, które było psychicznie wyczerpujące
i traumatyczne, takie jak klęska żywiołowa, wypadek, wojna, gwałt. Objawy te obejmują ponowne przeżywanie urazów w snach, powracające
myśli i obrazy, pewien rodzaj psychicznego odrętwienia przy współwystępowaniu zmniejszenia uczucia zaangażowania w sprawy otaczającego
świata, nadmiernej czujności oraz umorzenia reakcji przestrachu. Zwykle
w diagnozie psychiatrycznej termin ten stosuje się, gdy trwają co najmniej
przez miesiąc. Jeśli są krótsze, wówczas zaburzenie to nosi nazwę ostrej
reakcji na stres34.
Objawami pourazowego zespołu stresu są między innymi: zmiany
w sferze emocjonalnej (uporczywa dysforia, ustawiczne myśli samobójcze,
skłonność do samookaleczenia, wybuchowość lub skrajne hamowanie
gniewu); zmiany w świadomości (amnezja lub hiperamnezja w związku
z traumatycznymi przeżyciami, przejściowe zmiany dysocjacji, a także
pewna forma depersonalizacji, ponowne przeżywanie zdarzeń traumatycznych w postaci objawów wtargnięcia lub ruminacji czyli obsesyjnych
myśli polegających na niekończących się rozważaniach co do właściwości
dokonanego wyboru, wątpliwościach związanych z treściami na przykład religijnymi, niepewności związanej z wcześniej wykonaną czynnością); zmiany w postrzeganiu siebie (poczucie bezradności albo paraliżu
inicjatywy, wstyd a także poczucie winy oraz samoobwinianie, poczucie skalania lub napiętnowania czyli stygmatyzacji, poczucie kompletnej
odmienności od innych – poczucie własnej wyjątkowości lub dotkliwej
samotności, przekonanie o braku zrozumienia ze strony otoczenia lub
zdehumanizowane poczucie tożsamości); zmiany w postrzeganiu prześladowcy (obsesyjna koncentracja na związku z prześladowcą, nierealistyczne przypisywanie prześladowcy absolutnej władzy, idealizacja lub para33
34

Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, dz. cyt., s. 69.
Por. A. REBER, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 28.
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doksalna wdzięczność, akceptacja systemu przekonań albo racjonalizacji
prześladowców); zmiany w relacjach z innymi (izolowanie się i wycofanie,
zerwanie intymnych związków z innymi, powtarzające się poszukiwania
wybawiciela, trwały brak zaufania oraz nieskuteczne próby samoobrony); zmiany w systemie wartości (utrata wiary dającej otuchę i nadzieję, poczucie beznadziejności, a w konsekwencji rozpacz)35.
Skutkiem przemocy jest także syndrom ofiary. Pierwszym syndromem
ofiar przemocy jest syndrom bitej żony. Ofiara przemocy początkowo nie
godzi się na złe traktowanie przez męża, zatem najpierw zaczyna się buntować, ale w konsekwencji, nie widząc skutków swoich zabiegów, popada w depresję. Powstaje wtedy syndrom bitej żony, której zbliżony jest
syndrom wyuczonej bezradności36. Ważnym elementem powstawania
syndromu ofiary są doświadczenia życiowe: doświadczenia z dzieciństwa
(przemoc fizyczna, napaść seksualna lub molestowanie, okresy krytyczne
spowodowane nieprzewidzianymi wydarzeniami, np. utrata rodziców,
choroba bliskich, problemy szkolne; sztywny tradycjonalizm, problemy
zdrowotne), doświadczenia wyniesione ze związków (m.in. przemoc, patologiczna zazdrość, napaść seksualna, groźba zabójstwa, znęcanie psychiczne, okrucieństwo wobec innych ludzi, dzieci i zwierząt)37.
Kolejnym syndromem jest syndrom rezygnacji. Jest on możliwy do zaobserwowania w szczególny sposób u jeńców wojennych jak i więźniów
obozów koncentracyjnych. Okazuje się, iż brak nadziei i poczucie bezradności skutkuje poważnymi zaburzeniami somatycznymi. Bezradność jest
szczególnie bolesna w małżeństwie, bowiem rezygnacja z walki o poprawę atmosfery domowej generuje niską samoocenę i zwątpienie w sens
dalszego życia38.
Warto zwrócić uwagę także na syndrom sztokholmski. Pojęcie to wprowadzono w wyniku badań nad reakcjami zakładników napadów terrorystycznych. Okazuje się bowiem, że ofiary wielokrotnie identyfikują się
z agresorami, co miało miejsce w czasie napadu na bank w Sztokholmie
(1973 r.). Przetrzymywana zakładniczka po odzyskaniu wolności odwiedziła w więzieniu swojego oprawcę39.
Kolejnym skutkiem przemocy jest syndrom nieprzebaczanej winy. To
poczucie krzywdy następuje wtedy, gdy w przeżyciach danej osoby poPor. J.L. HERMAN, Przemoc. Uraz psychiczny powrót do równowagi, Gdańsk 1998, s. 131.
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 77–79.
37
Por. J. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 191.
38
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, dz. cyt., s. 72.
39
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 81.
35
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wstają trzy zjawiska: cierpienie, poczucie bezradności i poczucie burzenia
jakiegoś porządku określającego ważne aspekty życia40.
Skutkiem przemocy w rodzinie jest także psychologiczna pułapka. Jest
to zachowanie tzw. aktywnej postawy ofiary, a jego podstawą jest teoria
dysonansu poznawczego, której istotą jest sprzeczność docierających do
jednostki informacji z posiadanymi na ten temat przekonaniami41. Efekt
psychologicznej pułapki jest następstwem przyjęcia aktywnej strategii
obronnej.
Istnieje więc wiele skutków przemocy domowej które dotykają małżonków, jednak dużo bardziej niebezpieczne są konsekwencje agresywnych zachowań domowników dla dzieci. Przemoc niekorzystnie wpływa
na proces rozwoju dziecka, dlatego, że sprawcami są najczęściej rodzice
lub opiekunowie, a więc osoby, które powinny zapewnić dziecku bezpieczeństwo i być wsparciem w trudnych chwilach. Krzywdzenie dziecka
negatywnie odbija się na jego rozwoju emocjonalnym42. Oprócz widocznych skutków przemocy w czasie jej trwania obserwuje się też skutki odroczone, przesunięte w czasie. Doświadczenia przeżyte w dzieciństwie
mają bowiem wpływ na całe życie. Dzieci poznają świat, jego prawa,
a także swoje w nim miejsce poprzez pryzmat domu rodzinnego. Uczą
się zachowań, najczęściej przez naśladownictwo. W rodzinach, w których
dzieci obserwują znęcanie się ojca nad matką, znieważanie jej, przejawiają one później różne formy agresji wobec rówieśników, nauczycieli, innych dorosłych, ale także rodziców. Skutkiem agresji rodzinnej jest także
ucieczka z domu. Jest to najczęściej wołanie o pomoc. Nie mają co jeść
i gdzie spać, zaczynają się trudnić prostytucją. Innym sposobem ucieczki
od problemów jest używanie alkoholu, palenie papierosów czy też branie
narkotyków. W ekstremalnych przypadkach dzieci krzywdzone przez
bliskich podejmują próby samobójcze lub powodują samookaleczenia43.
Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy, często przejawiają wiele negatywnych cech: mają małą tolerancję na stres, cierpią na
zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne, przejawiają także zachowania agresywne i częściej popełniają przestępstwa. Skutków przemocy jest
bardzo wiele, dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać ofiarom przemocy.
Por. J. MELLIBRUDA, Nieprzebaczona krzywda, Warszawa 1992, s. 3–4.
Por. A. MALEWSKI, O zastosowaniu teorii zachowania, Warszawa 1964, s. 29.
42
Por. J. BRĄGIEL, Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996, s. 20–21; S. FORWARD,
C. BUCK, Toksyczni rodzice, Warszawa 2010, s. 160–162.
43
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 74–75.
40
41
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POMOC OFIAROM PRZEMOCY
Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie może odbywać się poprzez
doradztwo prawne i wsparcie materialne. Jedną z takich form może być
pomoc terapeutyczna dla pokrzywdzonych oraz pomoc sprawcom dążąca do zmiany postaw. J. Mazur proponuje m.in. pomoc instytucjonalną.
Bez względu na stan posiadania danego państwa czy regionu powinna
istnieć koordynacja programów i instytucji pomocy społecznej ukierunkowana na niesienie pomocy jednostkom i grupom społecznym w sytuacjach kryzysowych. Zasadą powinno być wspólne usuwanie kryzysów,
które winny obejmować: indywidualizację problemu, planowane wykorzystanie oparcia instytucjonalnego i pomocy dla innych44. Ogromną rolę
odgrywają także naturalne i nieprofesjonalne systemy pomocy kryzysowej. Należą do nich rodzina, przyjaciele i znajomi. Jeżeli udzielają wsparcia i pomocy osobie pokrzywdzonej w wyniku przemocy domowej, pełnią funkcję terapeutyczną. Taka pomoc jest niezwykle ważna, ponieważ
opiera się na środowisku, które ofiara przemocy zna, co daje jej poczucie
bezpieczeństwa. Ponadto ofiara przemocy ma prawo wezwać na interwencję policję, a także złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Pierwszym
środkiem pomocy jest najczęściej telefon zaufania. Takie telefony powstają w większych ośrodkach miejskich, jednak brakuje ich wciąż w małych
miejscowościach. Kolejną pomocą są także punkty konsultacyjne dla osób
uzależnionych i ofiar przemocy domowej. Pierwszej pomocy udzielają
również schroniska dla ofiar przemocy oraz różnego rodzaju pogotowia
rodzinne. W Polsce działają także fundacje i organizacje, które podejmują inicjatywy na rzecz ofiar przemocy. Są to m.in. Komitet Obrony Praw
Dziecka posiadający około 1000 ośrodków w Polsce, uruchomiona w Łodzi Fundacja na Rzecz Ochrony Dziecka przed okrucieństwem. Ogromną
rolę w cyklu niesienia pomocy ofiarom przemocy domowej odgrywa
szpital, ośrodek zdrowia, a przede wszystkim personel medyczny45.
Warto podkreślić, iż również szkoła może odgrywać istotną rolę
w udzielaniu pierwszej pomocy zwłaszcza dziecku krzywdzonemu.
Taka możliwość powstaje szczególnie wtedy, gdy zatrudniony jest pedagog lub szkolna pielęgniarka. Istotne jest aby ofiara przemocy uzyskała pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Powrót do zdrowia
po traumatycznych wydarzeniach nie jest łatwy. J. Pospiszyl proponuje
44
45

Por. tamże, s. 144.
Por. tamże, s. 147.
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trzy etapy pomocy. A mianowicie: przebudowę w osobie pokrzywdzonej stosunku do siebie oraz podniesienie jej poczucia wartości, obalanie
wielu racjonalizacji; odbudowanie naturalnych reakcji (gniewu, złości na
agresora) na znoszone upokorzenia, nabycie umiejętności odreagowania
narosłego czasami przez wiele lat napięcia; skoncentrowanie się na budowie alternatywnego modelu interakcji46.
Szczególnie ważne jest stworzenie ofiarom przemocy bezpiecznego
otoczenia. W rodzinach w których stosowana jest przemoc cierpią wszyscy uczestnicy życia rodzinnego. Dlatego też jedną z form pomocy jest terapia małżeńska i rodzinna. W psychoterapii rodzin konfliktowych stosowana jest metoda kształtowania zręczności społecznych47. Aby skutecznie
pomagać ofiarom przemocy, a tym samym przerwać łańcuch przemocy,
muszą być wprowadzone jak najszybciej pewne rozwiązania systemowe48. Zapobieganie przemocy domowej wymaga nie tylko specjalistów,
ale także zaangażowania całego społeczeństwa. Wiele rodzin szuka pomocy w postaci doradztwa. Dlatego też istnieje potrzeba większej ilości
poradni rodzinnych także przy parafiach, z odpowiedzialnymi psychologami i psychoterapeutami, a także duszpasterzami. Bez wątpienia, aby
skutecznie zapobiegać przemocy w rodzinie ważne jest odpowiedzialne
wychowanie młodego pokolenia.
ZAKOŃCZENIE
Przemoc w rodzinie należy do kategorii zachowań negatywnych
o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich
istniała ona od zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby
nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Dopiero w ostatnich czasach, w miarę rozwoju nowoczesnej psychologii, socjologii i pedagogiki, zaczęto dostrzegać negatywne znaczenie
przemocy w rodzinie oraz jej negatywny wpływ na psychikę człowieka,
zwłaszcza w dzieciństwie. Specjaliści zaczęli bliżej zajmować się przyczynami oraz skutkami przemocy. Badania te pozwalają zarówno zrozumieć
czynniki warunkujące występowanie zjawiska oraz ustalić sposoby pomocy tak ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
Por. J. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 217.
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 154.
48
Por. K. KMIECIK-BARAN, Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja, art. cyt.,
s. 383.
46
47
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Małgorzata Królczyk
OCCURRENCE OF THE VIOLENCE IN THE FAMILY

The violence in the family belongs to the category of negative behaviours with a high
social harm. Although that it has always existed in relationships, about the domestic violence they were talked little, as if not seeing it as a serious disturbance in the functioning of
the family. Only in recent times, with the development of modern psychology, sociology
and pedagogy, they started to understand the negative significance of domestic violence
and its negative impact on the human psyche, especially in childhood.
Experts began more closely dealing with the causes and consequences of violence.
These studies allow both to understand the factors influencing the occurrence of the phenomenon and determine ways to help as victims as perpetrators of the violence.
tłum. Krzysztof Magdij
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NIEWŁAŚCIWE POSTAWY RODZICIELSKIE
A FORMACJA SUMIENIA DZIECKA

Postawy i sposoby zachowania się dziecka kształtują się najpełniej pod
wpływem rodziny, w której dziecko się urodziło, i w której się rozwija i wychowuje. Ponieważ rodzina jest pierwszym środowiskiem dziecka, kształtuje
ona wzory jego postaw wobec ludzi, rzeczy i wobec życia w ogóle. Dziecko
w przystosowaniu się do życia wzoruje się na rodzicach. Jeśli rodzice stanowią słaby wzór do naśladowania, dziecko nie ma na kim się wzorować, a to
z kolei prowadzi do niewłaściwych zachowań, powoduje zaburzenia w osobowości dziecka, a także stwarza bariery we właściwie pojętym budzeniu się
sumienia. Może nawet doprowadzić do powstania stanów patologicznych.
Zadaniem rodziny jest wychowanie „do pełni życia”, dlatego też konieczne są świadomie podejmowane przez rodziców zabiegi wychowawcze.
Mają one na celu pomóc dziecku w pozytywny sposób przejść przez kolejne
etapy rozwoju, tworząc zręby prawidłowej osobowości. Wychowanie dziecka, a tym bardziej jego sumienia, jest sztuką niezwykle trudną i odpowiedzialną. Wymaga pewnej wiedzy, odpowiedniego odniesienia do dziecka,
potraktowania go jako osoby indywidualnej. Może się zdarzyć, że podejmowane przez rodziców próby kształtowania dziecka mogą im samym wydawać się poprawne, a w rzeczywistości okażą się obiektywnie błędne, fałszywe i tym samym będą prowadzić do wypaczeń i regresji, tak w ogólnym
rozwoju człowieka, jak i w rozwoju jego młodego sumienia.
W naszym opracowaniu zostaną omówione działania rodziców przyjmujących niewłaściwe postawy rodzicielskie i ich wpływ na formację sumienia dziecka. Działania takie mogą bowiem przyczynić się do nieprawidłowego rozwoju osobowości ich dzieci, powstania sytuacji stresogennych, które
mogą źle wpłynąć na czułe, delikatne, bo dopiero co tworzące się sumienie.
Źle ukształtowane sumienie sprawi zaś, że dziecko nie stanie się człowiekiem funkcjonującym według obiektywnych norm moralności, zawartych
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w zamyśle Boga Stwórcy co do człowieka. Działania te to: niewłaściwe użycie nagród i kar oraz przyjmowanie fałszywych norm moralnych, a przede
wszystkim niewłaściwe postawy rodzicielskie.

NIEWŁAŚCIWE POSTAWY RODZICIELSKIE
Pojęcie ludzkich postaw jest dzisiaj szeroko rozpatrywane na polu poszukiwań wielu dziedzin nauki. Jedne z tychże postaw widziane są jako pozytywne, budzące szacunek, napawające optymizmem, inne budzą niechęć
czy wręcz odrazę. Co zrobić, aby jak najmniej w naszym społeczeństwie było
tych ostatnich, kiedy ich źródła upatruje się również w rodzinie. Warto chyba
dzisiejszej rodzinie przypomnieć, że jej członkowie, a w szczególności rodzice, powinni więcej uwagi poświęcać edukacji dzieci, nade wszystko kształtowaniu ich sumienia, które może okazać się źródłem niekorzystnych postaw1.
Aby kształtować właściwie pojętą postawę, należy najpierw wyjaśnić,
czym ona jest? Otóż, najprościej można by ją ująć, jako stosunek jednych
ludzi do obowiązków, jakie mają pełnić względem drugich. W przypadku
rodziców będzie to stosunek do obowiązków wychowania, jakie mają oni
w odniesieniu do dzieci. Jeżeli ta postawa jest właściwa, tzn. dziecko jest postrzegane przez rodziców pozytywnie, wtedy wszystko znajduje się w porządku. Jeśli zaś postawa jest nieprzychylna dla dziecka, to wtedy jest ono
gorzej traktowane, uznawane za niegrzeczne itp. W konsekwencji przyjętej
postawy dziecko jest spostrzegane, oceniane i traktowane przez rodziców
w taki sposób, w jaki determinuje do tego postawa2. Postawa rodzicielska
zawiera ładunek uczuciowy i demaskuje uczucia wobec dzieci3. Dziecko jednak zmienia się, rozwija się, rozwija również swoją osobowość. Zmieniają
się także postawy rodziców wobec dziecka. Innych postaw wymaga dziecko malutkie, innych natomiast takie, które przeżywa wiek szkolny. Rodzice
zatem muszą dostosowywać swoje postawy do okresów rozwoju dziecka.
W przeciwnym razie postawy rodzicielskie mogą prowadzić do sytuacji konfliktowych, które z kolei powodują zaburzenia w zachowaniu się dziecka,
1
Por. J. MARIAŃSKI, Wychowanie moralne w rodzinie, „Homo Dei” 51 (1982) nr 1
(183), s. 121; M. WOLICKI, Wychowanie religijne i moralne dziecka w rodzinie, Lublin 1984,
s. 11; W. JACHER, Funkcje specjalizacyjne rodziny, [w:] Wychowanie w rodzinnie chrześcijańskiej, red. F. ADAMSKI, Warszawa 1973, s. 108–109.
2
J. REMBOWSKI, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, s. 55.
3
Por. M. ZIEMSKA, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, [w:] Rodzina
i dziecko, red., M. ZIEMSKIA, Warszawa 1980, s. 169.
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a przy dłuższym trwaniu deformację jego osobowości i sumienia oraz deformację funkcjonowania całej rodziny, która może nawet dojść w ten sposób do
poziomu rodziny patologicznej4.
Jakie zatem powinny być, i czym się cechować właściwe postawy rodzicielskie? Najpierw konieczna jest akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go
takim, jakim ono jest. Małżonkowie w swym rodzicielstwie dokonują „przekazywania (...) obrazu Bożego z człowieka na człowieka”5. Bóg uobecnia się
w tym działaniu, jako Stwórca i Ojciec6. Rodzice przyjmują nową osobę jako
dar Boga. Małżonkowie mają moralny obowiązek być otwartym na dziecko
i przyjąć je z miłością.
Tej właściwej postawie rodzicielskiej sprzeciwia się antykoncepcja,
a jeszcze bardziej stosowanie środków wczesnoporonnych, niosące za sobą
urzeczowienie osoby, brak akceptacji nowego życia, a tym samym brak akceptacji rodzącego się w rodzinie dziecka. Zabijanie dzieci jeszcze nienarodzonych jest nazwane przez Jana Pawła II obrazą ludzkiej godności. Dziecko
jest wielkim darem Bożym i to zarówno dziecko zdrowe, jak i chore, gdyż
„nawet słabe i cierpiące jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci”7. Zamykanie się na życie rodzi niechęć do dziecka już w momencie jego pojawienia się, a więc także niechęć do jego wychowywania i kształtowania sumienia.
Często spotyka się rodziców, którzy spodziewali się, że ich dziecko
będzie najlepsze pod każdym względem, będzie osiągało w różnych dziedzinach najwyższe wyniki i tym samym jego przyszłość będzie świetlana,
a część tej „chwały” spłynie na rodziców. Po jakimś czasie okazuje się, że
dziecko jest zupełnie przeciętne, niczym szczególnym się nie wyróżnia z grona rówieśników. Nadmiernie ambitni rodzice zrzucają winę za ów stan rzeczy na dziecko, które zamyka się w sobie, czuje się niedowartościowane, brak
mu pewności siebie. W konsekwencji prowadzi to do powstania w nim sumienia niewłaściwego, skrupulanckiego, chwiejnego, niepewnego, błędnie
oceniającego poszczególne sytuacje.
Czasami rodzice nie mogą znieść widoku własnego dziecka, które jest
chore, kalekie. Wstydzą się go, nie aprobują, wręcz nie chcą, aby je ktoś oglądał. Jest to postawa niedopuszczalna i tragiczna, gdyż każde dziecko to dar
Por. E. HURLOCK, Rozwój dziecka, Warszawa 1960, s. 608.
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 28.
6
Por. J. BAJDA, Teologia rodziny w „Familiaris consortio”, Lublin 1987, s. 151–153; T.
STYCZEŃ, Kościół świata Kościołem rodziny, [w:] Urodziłeś się by kochać, red. M. FILIPIAK,
Lublin 1993, s. 225; T. KUKOŁOWICZ, Rodzina wychowuje, „Ateneum Kapłańskie” R. 67,
t. 84 (1975), nr 1 (396), s. 83.
7
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 30.
4
5
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Boga a istotą sakramentu małżeństwa jest przyjęcie tego daru i otoczenie
go odpowiednią opieką. Rodzice mają moralny obowiązek zaakceptowania swojego dziecka i traktowania go jako konkretną, indywidualną i niepowtarzalną osobę. Dopiero w pełni akceptujący dziecko rodzice mogą otaczać je ogromem swej miłości i nie kryć przed nim tego uczucia. Kontakt
z dzieckiem, obserwowanie go w różnych momentach życia będzie dla nich
źródłem radości i zadowolenia. Będą widzieć dziecko jako osobę godną pochwały, zasługującą na pełną aprobatę. Niestety nie zawsze dziecko będzie
spełniało oczekiwania rodziców. W przypadku niegrzecznych zachowań czy
jakichś wykroczeń, rodzice nie powinni dać odczuć dziecku dezaprobaty dla
całej jego osobowości, lecz tylko dla pewnego, konkretnego zachowania. Akceptując dziecko dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i – co więcej – zadowolenie z własnego istnienia.
Rodzice powinni wykazywać pewną aktywność w nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem. Muszą interesować się początkowo jego zabawą, później
nauką. Z biegiem czasu rozbudowuje się świadoma więź psychiczna między
rodzicami a dzieckiem. Jednak mimo coraz większej swobody okazywanej
dziecku istnieje potrzeba utrzymania autorytetu i kierowania dzieckiem
w takim zakresie, w jakim to jest pożądane. Współżycie dziecka z bliźnimi
otwiera je na sprawy ludzkie, ale umożliwia także inicjację dialogu z Bogiem.
Stopniowe wprowadzanie do obcowania z innymi ludźmi rozbudza przez
to współżycie sympatię, szacunek, podziw, oddanie. To wszystko stwarza
w sumieniu dyspozycję do ukształtowania poczucia zobowiązań w stosunku
do tych, których się kocha.
Rodzice powinni przejawiać szacunek dla indywidualności dziecka.
Nie mogą do jego działań ustosunkowywać się w sposób wścibski lub dyktatorski, ani też przeceniać lub nie doceniać jego roli. Mogą pozwolić dziecku
na odpowiedzialność za własne działanie, a nawet oczekiwać „dojrzałego”
zachowania. Taka postawa sprzyja rozróżnianiu w sumieniu co jest dobre,
a co złe, a tym samym sprzyja jego rozwojowi. Ogólnie można powiedzieć,
że rodzice przejawiający właściwe postawy wobec dziecka z chęcią otaczają
go troskliwą opieką, dostrzegają i zaspokajają jego potrzeby, wykazując przy
tym sporo cierpliwości. Łatwo też nawiązują z nim kontakt oparty na miłości
i zrozumieniu. Uczulenie na radość i smutek drugiego pozwala rozwiązać
pomyślnie wiele sytuacji, mających znaczenie dla rozwoju sumienia8.
Jak to zwykle bywa rzeczom dobrym przeciwstawiają się złe. Każdej
z wymienionych postaw odpowiadają mniej właściwe: akceptacji – odtrące8

S. ROSIK, Sumienie - głos Boga w człowieku, „Katecheta” 15 (1971) nr 6 (86), s. 63–64.

Niewłaściwe postawy rodzicielskie a formacja sumienia dziecka

93

nie, współdziałaniu – unikanie, rozumnej swobodzie – nadmierne ochranianie, uznaniu praw – zbytnie wymaganie, zmuszanie, ustawiczne pouczanie
i korygowanie. Przy takiej postawie odtrącającej dziecko stanowi ciężar dla
rodziców, którzy żywią doń uczucie rozczarowania, zawodu. Nie potrafią
okazać dziecku uczuć pozytywnych, a czasami demonstrują wobec niego
uczucia negatywne, dezaprobatę. Nie dopuszczają dziecka do swego serca,
nie wnikają w jego potrzeby, a czasami traktują je nawet brutalnie.
Postawę unikającą cechuje bardzo ubogi stosunek uczuciowy ze strony
rodziców. Przebywanie z dzieckiem nie stanowi dla nich przyjemności. Kontakt z dzieckiem jest luźny lub tylko pozornie dobry i maskowany, np. obdarzanie prezentami, nadmierną swobodą, fałszywym liberalizmem. Postawa
taka jest znamienna dla naszych czasów, zdominowanych przez konsumpcjonizm i materializm. Umysły rodziców zaprząta głównie zgromadzenie
znacznej ilości dóbr materialnych i wypełnienie nimi przepaści oddzielającej
ich z powodu nadmiaru pracy od dzieci. Rodzice są raczej bierni w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem, zaniedbują je uczuciowo, są lekkomyślni wobec
niebezpieczeństw, jakie dziecku zagrażają. Jeżeli rodzice unikają kontaktu
z dzieckiem, może być ono niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, nastawione antagonistycznie, zmienne w swych planach, niezdolne
do obiektywnych ocen w swoim sumieniu9.
Postawy niewłaściwe ze strony rodziców wywierają destruktywny
wpływ na sumienie, które w wyniku ich działania może stracić wrażliwość
osądu. Postawa nadmiernego wymagania, krytyki, powoduje u dziecka brak
wiary we własne siły, niepewność, lękliwość, przewrażliwienie, uległość,
to zaś przyczynia się do rozwoju sumienia skrupulanckiego, zagmatwanego. Postawa nadmiernie chroniąca, w przypadku której rodzice wychowują
dziecko w „cieplarnianej” atmosferze, usuwając z drogi jego życia wszelkie
trudności, aby ono nie musiało się „broń Boże” z nimi zmierzyć, opóźnia
dojrzewanie sumienia. Rodzicom powinno się uświadamiać rolę ich postaw,
które reprezentują wobec dzieci, aby mogli ustrzec się błędu. Błędy takie
powodują zamknięcie się dziecka w sobie. Będzie ono wzrastać posiadając
błędny obraz siebie, a to utrudnia działanie sumienia10.

9
Por. M. ZIEMSKA, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, dz. cyt.,
s. 190; T. KUKOŁOWICZ, Rodzina wychowuje, art. cyt., s. 83.
10
Por. G. COURTOIS, Rady dla rodziców, Olsztyn 1987, s. 16.
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NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE NAGRÓD I KAR
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SUMIENIA DZIECKA
Zróżnicowanie postaw rodziców wobec dzieci bardzo często doprowadza do tego, że ojciec i matka rywalizują o miłość dziecka, czasami nawet
obwiniając, czy źle wyrażając się o drugiej osobie. Wywiera to bardzo zły
wpływ na rozwój dziecka. Zdarza się, że za pewne zachowanie jedno z rodziców chwali dziecko, a drugie gani. Dziecko zaś w swoim sumieniu zaczyna
błędnie odnosić się do popełnionego czynu i nie będzie mogło w przyszłości
rozpoznać faktycznego zła i prawdziwego dobra.
Co to jest w ogóle nagroda, a co kara? Według pedagogów pojęcia te
odnoszą się do specjalnych zabiegów, świadomie stosowanych przez wychowawcę, mających na celu wywołanie określonych, trwałych skutków
w psychice wychowanka. Tak więc, wartość nagradzającą posiada wszystko
to, co zabezpiecza przed przykrością, bólem, stratą11. Istnieje jednak pewien
związek między nagrodą i karą. Nagroda to zdobycie czegoś wartościowego,
zaś utrata tego to kara. Nie można jednak utożsamiać kary z odwrotnością
nagrody, gdyż między tymi zjawiskami zachodzą różnice. Nagroda pobudza
motywację i stanowi źródło radości, kara stanowi źródło emocji ujemnych
– przykrości, bólu, jej zapowiedź wywołuje lęk. Nadzieja na nagrodę jako
emocja dodatnia sprzyja dodatniemu ustosunkowaniu się do świata, natomiast lęk – emocja ujemna sprzyja reakcjom negatywnym agresji, wrogości12.
Ważną rzeczą jest zachowanie proporcji między nagrodą i karą. Nadmierne karanie dziecka przez rodziców prowadzi do niedorozwoju sumienia lub słabszego jego rozwoju13. Gdy porównano rozwój sumienia dzieci,
których rodzice stosowali głównie metody wychowawcze oparte na miłości,
z rozwojem sumienia u dzieci, których rodzice okazywali mniej przyjemne uczucia, okazało się, że w pierwszej grupie było dwa razy więcej dzieci
mających silnie rozwinięte sumienie niż w grupie drugiej. W grupie dzieci,
które były często karane fizycznie 15% miało słabiej rozwinięte sumienie niż
w grupie drugiej, wśród dzieci rzadziej karanych14.
Por. J. REYKOWSKI, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1970, s. 106.
Por. tamże, s. 108–109.
13
Por. S. MIKA, Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa 1969, s. 101; J. REYKOWSKI, Z zagadnień psychologii motywacji, dz. cyt., s. 109.
14
Por. J. BAJSZCZAK-MACIASZKOWA, Od nakazu do świadomego wyboru, Warszawa 1961, s. 178; Cały drugi podpunkt tego artykułu porównaj: J. KALNIUK, Nagroda i kara
w procesie wychowania uczniów trudnych, [w:] Trudny uczeń czy trudności ucznia?, red. N. PIKUŁA, Kraków–Częstochowa 2006, s. 82–85.
11

12
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Warunkiem skuteczności kary jest istnienie więzi uczuciowej między
karzącym a karanym. Inaczej dziecko przyjmie karę od rodziców, a inaczej
od osób, z którymi nie jest związane uczuciowo. Dziecko, kochając rodziców nie ma do nich żalu o karę. Skuteczność karania zależy od założenia
pewnych czynników, w przypadku jakich jest stosowane. Jeśli oprócz kary
„przemawia się do rozsądku” dziecka, kara jest bardziej skuteczna. Błędem
jest karanie dziecka za czyn, o którym nie wiedziało, że jest naganny. Trzeba
dziecku tłumaczyć, że postąpiło źle i za co jest karane. Należy unikać kar
upokarzających i bezsensownych. Nie należy nigdy wymierzać kary w sposób bezwzględny i nieodwołalny. Trzeba zostawić dziecku możliwość wynagrodzenia przez przyznanie się i poprawę, gdyż brak tego zniechęca je do
naprawienia wyrządzonego zła. Im dziecko jest starsze tym ważniejsze jest
pozyskanie jego wewnętrznej zgody na zasłużoną karę. Dziecko musi zrozumieć, na czym polega jego odpowiedzialność. W przeciwnym razie takie
łamanie woli będzie wykruszaniem osobowości dziecka, będzie prowadziło
do buntu i wypaczeń sumienia. Aby kara odegrała rolę wychowawczą, to
znaczy przyczyniła się do ukształtowania prawego sumienia, musi być odpowiednio dawkowana, czyli stosowana z uwzględnieniem wieku, charakteru i usposobienia dziecka, jak również okoliczności winy, a nade wszystko dziecko, nawet kiedy jest karane, powinno mieć możliwość odczuwania
tego, że jest przez rodziców kochane15.
Lekceważenie warunków skuteczności karania może nieprawidłowo
odbić się na osobowości karanego dziecka. Zamiast do jego rozwoju, poprawy, będzie prowadzić do regresji, wypaczeń sumienia czy buntu. Niesprawiedliwe i niekonsekwentne posługiwanie się przez rodziców nagrodą
i karą zakłóca reakcje sumienia i prowadzi do jego zobojętnienia16.

FAŁSZYWE NORMY MORALNE
Zdaniem wielu psychologów rozwój osobowości to przede wszystkim
rozwój sfery moralnej. Jej głównym czynnikiem regulującym jest sumienie17.
Dojrzała osobowość człowieka to osobowość o znamionach stałości, co nie
oznacza, że nie może ona być plastyczna i dostosowywać się do warunków i sytuacji. Jednak mimo zewnętrznej zmienności powinna występować
Por. COURTOIS, Rady dla rodziców, dz. cyt., s. 49–51.
Por. G. HANSEMANN, Wychowanie religijne, Warszawa, 1988, s. 196.
17
Por. G. GATTI, Educazione morale, [w:] Nuovo dizionario di teologia morale, red.
F. COMPAGNONI, G. PIANA, S. PRIVITERA, Milano 1990, s. 297–304.
15
16
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pewna wyraźnie uchwytna „niezmienność” w zachowaniu człowieka18. Ta
stała osobowość to przede wszystkim stałość wypracowanych przez człowieka wartości moralnych, które czynią go mało podatnym na złe wpływy
zewnętrzne. Te wartości wypracowuje człowiek przez całe życie, układając je
z biegiem czasu w pewną hierarchię. Wypracowanie takiego systemu przez
rodziców u ich dziecka jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania sumienia dziecka. Rodzice mają więc moralny obowiązek przyswojenia
sobie obiektywnych norm moralnych i przekazania ich potomstwu19.
Warto więc zastanowić się, w jaki sposób człowiek dochodzi do przyswojenia pewnych wartości moralnych kształtujących jego sumienie? W tym
przypadku istnieje potrzeba powrotu do momentu narodzenia się dziecka
i jego rozwoju w środowisku rodzinnym, gdyż tam właśnie należy szukać
początków rozwoju moralnego człowieka. Dziecko przychodząc na świat nie
zna skali wartości, nie jest ani moralne ani niemoralne. Jest amoralne, w tym
znaczeniu, że jego zachowanie się nie jest kierowane zasadami moralnymi.
Zanim będzie mogło wartościować i postępować w sposób moralny, musi
najpierw poznać co jest dobre, a co jest złe. Uczy się tego najpierw w rodzinie, naśladując zachowania rodziców. Dla małego dziecka dobrem i złem jest
to, co rodzice tak nazywają. Dopóki dziecko nie dorośnie do tego, by mieć
własną koncepcję życia moralnego i rządzących nim praw, dopóty rodzice
są jakby żywym jego sumieniem. Dziecko identyfikuje się z nimi, przyswaja sobie ich sposób zachowania. Wypływa stąd ogromna odpowiedzialność
rodziców za wychowanie moralne dziecka. Każdy błąd w kierowaniu nim
może stać się w przyszłości przyczyną nieprawidłowego działania mechanizmu sumienia. To rodzice, w procesie całokształtu życia rodzinnego, przekazują dziecku normy moralne. Sporo czasu upłynie zanim dziecko przestanie utożsamiać prawo moralne z autorytetem i władzą rodzicielską. Dziecko
łatwiej dokona tego rozróżnienia, jeśli zauważy, że sami rodzice są konsekwentni w swym postępowaniu, jeśli sami przestrzegają norm moralnych,
które wdrażają swemu dziecku. Muszą oni zatem pilnie uważać, by nie było
sprzeczności pomiędzy radami, których udzielają a ich czynami20.
Żadne dziecko nie jest w stanie stworzyć własnego kodeksu moralnego. Ono musi się nauczyć rozróżniania zasad postępowania dobrego i złego,
a najlepszym tego „nauczycielem” jest przykład rodziców. Jeśli rodzice nie
będą przestrzegać pewnych norm, przez identyfikację z nimi w dziecku może
Por. L. FULLER, Moralność prawa, Warszawa 1978, s. 43.
Por. W. CZUDNOWSKIJ, Psychologiczne badania nad stałością osobowości, [w:] Studia
z psychologii, emocji, motywacji i osobowości, red. K. OBUCHOWSKI, Warszawa 1977, s. 161.
20
Por. G. COURTOIS, Rady dla rodziców, dz. cyt., s. 53–54.
18

19
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ukształtować się nieprawidłowe sumienie. Rodzice, chcąc zatem w sposób
właściwy przyczynić się do rozwoju sumienia dziecka, muszą sami znać
i przestrzegać norm moralnych, by w sposób właściwy podawać je dziecku.
Sami tak muszą oddziaływać na dziecko i w taki sposób podawać mu normy
moralne, by zapisy dokonujące się w psychice dziecka nie utrudniały, ale
wspomagały rozwój sumienia wrodzonego21.
Zastanówmy się teraz, co dzieje się w psychice dziecka, kiedy rodzice
nie przestrzegają norm moralnych? Dziecko utożsamia się z nimi jako z najbliższymi sobie istotami i za „dobre” uważa to, co rodzice preferują jako
„dobro”, a co obiektywnie może być „złem”. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, utrwalą się, dziecko przejmie postępowanie rodziców jako model
postępowania i przez taki pryzmat będzie patrzeć na otaczający go świat.
Autorytet rodziców może być tak wielki, że nawet, gdy ktoś odsłoni dziecku
fałsz i zło danego postępowania, to i tak nie przyjmie ono tego do świadomości. Będzie usprawiedliwiać rodziców, gdyż oni są dla niego wzorem postępowania. Dziecko będzie rosło ze świadomością, że postępuje dobrze, gdyż
tak postępują rodzice, a obiektywnie będzie postępować źle i błędnie będzie
formować swoje sumienie. Warunkiem formowania dojrzałego sumienia
jest prawidłowy obraz siebie i obraz otaczającej dziecko rzeczywistości. Nie
można dziecka wychowywać w wyizolowanym świecie, pełnym złudzeń
i fikcji, bo zderzenie z rzeczywistością może okazać się dla niego przykre,
a konfrontacja może być przyczyną porażki.
Normy moralne mają najczęściej charakter idealny i wymagają od człowieka wysiłku, analizy i kontroli własnych motywów, które z reguły mają
charakter złożony. Ich elementy składowe są trudne do oddzielenia, rozszyfrowania, stąd nie zawsze są one łatwe do właściwego rozpoznania22. Tym
większa jest rola rodziców, którzy powinni zapamiętać, że drobne fakty
życia codziennego, bardziej niż teoretyczne „mądre” wykłady zasad moralnych, kształtują sumienie i sposób wartościowania ich dzieci. Sumienie
budzi się i urabia pod wpływem wielkich wydarzeń, jak i rzeczy zupełnie
zwyczajnych23.
Różnice w postępowaniu rodziców, niezgodność ich postępowania
z przyjętymi normami, prowadzą do powstania napięć w psychice dziecka, błędów w funkcjonowaniu jego sumienia, do wewnętrznej walki, stresów i niepokoju, a te sytuacje również nie sprzyjają jego rozwojowi. Normy
Por. M. WOLICKI, Wychowanie religijne i moralne dziecka w rodzinie, dz. cyt., s. 39.
Por. Z. CHLEWIŃSKI, Sumienie – psychologiczne mechanizmy jego funkcjonowania,
„Roczniki Filozoficzne” 4 (1983) nr 21, s. 43.
23
Por. S. ROSIK, Sumienie – głos Boga w człowieku, art. cyt., s. 63.
21

22
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wszczepione przez jednego z rodziców, akceptowane przez dziecko, z powodu rozbicia rodziny mogą stracić zupełnie na wartości. Tylko rodzice,
których sumienia zostały dobrze uformowane, którzy kierują się na co dzień
szacunkiem, uczciwością i szczerością mogą wpajać te zasady w serca swych
dzieci, kształtując odpowiedzialne i prawe sumienie potomstwa. Prawe sumienie kierujące się prawdziwymi wartościami, wychowuje następne prawe
sumienie i ustawia je we właściwej relacji do Boga i ludzi.

ZAKOŃCZENIE
Sumienie jest w człowieku mocą niezwykłą. Na tego rodzaju moc nie
natrafimy nigdzie we Wszechświecie. Potrafi ono pobudzić człowieka do
różnorodnych działań, od najwyższego poświęcenia, do zwykłych codziennych wyborów pomiędzy dobrem a złem. Człowiek, którego sumienie jest
czułe, delikatne, wrażliwe na najmniejsze dobro, potrafi dokonywać właściwych wyborów, postępuje on konsekwentnie i zgodnie z jego (sumienia) wskazaniami. Taki człowiek jest wewnętrznie wolny, potrafi oprzeć się
złym wpływom. Uformowanie dojrzałego i odpowiedzialnego sumienia nie
jest jednak łatwym procesem. W obecnych czasach wielu ludzi kieruje się
w swych działaniach etyką sytuacyjną, dostosowując swoje zachowania do
wymagań tych, którzy ich otaczają, otoczenie zaś nie zawsze wywiera na nas
pozytywny wpływ. Wielu jest pośród nas ludzi z sumieniem niedojrzałym,
od skrupulantów, aż do takich, których sumienie zdaje się być zupełnie nieczułym. Dlaczego tak się dzieje? Co przyczyniło się do owego stanu?
Być może konieczne jest odszukanie korzeni tego zjawiska w rodzinie,
która nie potrafi zapewnić dziecku odpowiednich warunków do poprawnego rozwoju sumienia. Z drugiej zaś strony, rodzina może stać się podstawą
prawidłowej formacji sumienia. W sposób pośredni, nawet czasem niezamierzony, przez dobrą atmosferę domu rodzinnego, właściwe wzorce osobowe,
zachowanie głębokich, opartych na miłości i zaufaniu relacji między rodzicami i dziećmi. Rodzice muszą uświadomić sobie ogrom odpowiedzialności
za właściwe wychowanie dzieci i ich sumień. Powinni pamiętać, że rodzina
wychowuje swoim życiem, swoją codziennością. Właściwie ukształtowane
sumienie jest głęboko wrażliwe na potrzeby innych, widzi w każdym człowieku dynamiczną rzeczywistość zawsze podlegającą wzrostowi i rozwojowi, stwarza dynamiczne i realistyczne pojęcie „ja”, oparte na przekonaniu
o własnej godności, daje zaufanie do twórczych możliwości człowieka i czyni
go w jeszcze większym stopniu żywym obrazem Stwórcy. Świat woła o ludzi
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sumienia, zaś jego zalążek formuje się w rodzinie. Warto więc pamiętać, aby
„depozyt” sumienia był najdroższym skarbem, który rodzice powinni przekazać swoim dzieciom.

INADEQUATE PARENTAL ATTITUDES AND THE FORMATION
OF CHILD’S CONSCIENCE
Attitudes and behavior of the child are formed, to the fullest, under the influence of
a family in which the child is born and in which it is developed and educated. Because of
the fact that the family is the first environment of a child, it shapes the patterns of attitudes
towards people, things and life in general. In adapting to life the child takes example by its
parents. If parents are poor role models, the child has no pattern to imitate, and this in turn
leads to inappropriate behavior, impairs the child’s personality and also creates barriers
to, properly understood, awakening of conscience. It may even lead to pathological states.
The upbringing of children and the more, the formation of their conscience is an
extremely difficult and responsible art. It requires some knowledge, suitable references to
a child and treating it as an individual. It may happen that parents consider their educational methods to be correct, but in fact they prove to be objectively wrong, false and thus
they lead to distortions and regression, as in the general human development, as well as
in the development of child’s young conscience.
In this work we discussed the actions of parents who assume inappropriate parental attitudes and their influence on the formation of conscience of the child. Such actions
may in fact add to the abnormal development of the personality of their children, to form
stressful situations that may adversely affect sensitive, delicate, the newly formed, conscience. Ill-formed conscience makes the child will not become a man who will try to be
guided by objective standards of moral conduct, which are included in the plan of God
the Creator. These actions are: an improper use of rewards and penalties, adopting false
moral standards and above all, inappropriate parental attitudes.
tłum. Jan Kalniuk
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Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się wielokrotnie i niestety
coraz częściej w domach rodzinnych, w szkole i na ulicach. Policyjne statystyki znane z pierwszych stron gazet, dotyczące przemocy i agresji, skłaniają
do pytania o granice społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania
i o granice współodpowiedzialności społecznej za takie czyny. Często człowiek czuje się bezradny wobec docierających do niego, głównie właśnie za
pośrednictwem mediów, informacji o kolejnych aktach przemocy. Znaczącą
część wśród osób zatrzymanych z powodu agresywnych zachowań stanowią
dzieci i młodzież. Agresja współczesnego świata staje się problemem zarówno dla rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów, jak i polityków.
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym. Procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych, aż do ciężkich przestępstw. Przeżywanie uczuć
i emocji jest naturalną reakcją młodego człowieka na to, co dzieje się w jego
kontaktach z otoczeniem, jest też źródłem wielu nieporozumień i konfliktów.
Ludzie mają często ogromne kłopoty z okazywaniem sobie uczuć i ich nazywaniem. Niewyrażone uczucia powodują, że człowiek żyje w ciągłym napięciu i często reaguje agresją na to, co się wokół niego dzieje. Czynników sprzyjających powstawaniu agresywnych zachowań, zwłaszcza wśród uczniów,
jest wiele. Od przepełnionych korytarzy szkolnych, poprzez stres wywołany
ciągłym sprawdzaniem stanu wiedzy, aż do niewłaściwej postawy rodziców
i nauczycieli. Zjawisko przemocy istniało zawsze, nigdy jednak nie występowało w takim nasileniu jak obecnie. Rozmiary i powszechność występowania tego niepokojącego zjawiska w środowisku rodzinnym, w szkole, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych, jak również
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w środowisku, w którym wychowuje się młody człowiek, pozwalają stwierdzić, że ma ono charakter patologii.

POJĘCIE AGRESJI I PRZEMOCY
Termin agresja wywodzi się z języka łacińskiego, w którym słowo agressio oznacza napad, zaś słowo agressor - rozbójnika. Agresja to czynności mające
na celu wyrządzenie drugiemu człowiekowi szkody i spowodowanie utraty
cenionych przez niego społecznie wartości, zadanie mu fizycznego bólu lub
moralnego cierpienia. Jak zauważa A. Frączek, „agresja ma formę czynności
interpersonalnych, czyli są to czynności podejmowane i realizowane przez
podmiot wobec innych ludzi”1. Agresja interpersonalna jest zatem aktem odnoszącym się do międzyludzkich zachowań, intencjonalnie organizowanym
w celu wyrządzenia szkody drugiemu człowiekowi lub jakiejś grupie społecznej. Jest ona umyślnym działaniem, którego nie da się społecznie usprawiedliwić. Interpersonalna agresja prowadzi do skrzywdzenia tych osób,
na które jest ukierunkowana. W osądzie społecznym bierze się pod uwagę
zarówno motywy agresora jak i okoliczności oraz warunki, w których takie
zachowanie występuje2.
Istnieją trzy główne teorie psychologiczne próbujące wyjaśnić skąd biorą się agresywne zachowania. Teoria instynktu uznaje agresję za zachowanie
wrodzone, które pozwala na rozładowanie wewnętrznego napięcia emocjonalnego, i które jest mało podatne na zewnętrzne wpływy. Z kolei teoria
uczenia mówi, że zachowania agresywne nabywane są przez każdego człowieka w toku jego rozwoju poprzez proces uczenia się. Pośrednie stanowisko
zajmuje teoria popędu, która zakłada, że wszelkie agresywne zachowania
prowadzą do zredukowania popędu, ale powstają na skutek oddziaływania środowiska. Jest to również teoria dość optymistyczna z punktu widzenia psychologii, ponieważ przewiduje ona, iż zachowania agresywne mogą
być modyfikowane w procesie uczenia się3. Z. Skorny mianem agresywnych
dzieci określa te „u których występują częste i liczne agresywne zachowania,
zaś agresywność jest istotnym składnikiem ich osobowości”4. Autor uważa
A. FRĄCZEK, Problemy psychologicznej teorii agresji, „Psychologia Wychowawcza”
(1973) nr 3, s. 286.
2
Por. A. FRĄCZEK, Socjalizacja a agresja, Warszawa 1993, s. 19.
3
Por. J. STREALU, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2001, s. 35.
4
Z. SKORNY, Dziecko agresywne – objawy, przyczyny, przeciwdziałanie, [w:] Vademecum
dla rodziców, red. W. POMYKAŁO, Warszawa 1987, s. 97.
1
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również, że „agresywność jest swoistym odpowiednikiem ujemnych emocji, takich jak: gniew, lęk, złość oraz chęć dokuczania i szkodzenia innym”5.
Agresja może być słowna lub fizyczna. Przejawami fizycznej agresji wśród
dzieci i młodzieży jest wszczynanie bójek, uderzenia, kopnięcia, szarpanie
lub popychanie, zamierzone niszczenie przedmiotów lub znęcanie się nad
zwierzętami. Przejawem słownej agresji są m.in. kłótnie, przezywanie, wyśmiewanie, dokuczanie innym, skarżenie na kolegów lub koleżanki, plotkowanie, szantaż, grożenie karą w razie skargi, zmuszanie do upokarzających
i ośmieszających zachowań, wulgarne obelgi i wyzwiska czy też znajdowanie w klasie tzw. kozła ofiarnego6.
Istnieją bardzo różnorodne i złożone przyczyny uwarunkowania agresywności jako względnie trwałej cechy osobowości. Główną rolę odgrywają
tu cztery czynniki, do których zlicza się frustracje wywołane restryktywnością i odrzuceniem, wzorowanie się na agresywnych postawach w otoczeniu,
normy lub wzmocnienia związane z agresywnym zachowaniem się sprzyjające wyuczeniu agresywnych reakcji oraz czynniki temperamentalne, zwłaszcza impulsywność, poziom aktywności, reaktywności i niezależności7.
Ze słowem agresja związane jest też pojęcie przemocy. O agresji mówi się
wówczas, kiedy obie strony (np. podczas bójki lub kłótni) mają podobną siłę
fizyczną lub psychiczną, zaś stosowanie przemocy oznacza takie sytuacje,
gdzie brak jest równowagi sił, np. gdy uczeń jest narażony na ataki innego ucznia lub grupy i jest bezbronny wobec tych ataków, np. jest młodszy
lub słabszy fizycznie i psychicznie. Jednym z powodów agresywnych reakcji
u dzieci i młodzieży jest pojawienie się w ich otoczeniu modeli przejawiających takie zachowania. Mogą to być rodzice, bohater filmowy lub rówieśnik,
który prezentuje takie zachowania. Zauważono, że zaledwie dziesięciominutowa obserwacja agresywnego zachowania wystarczy, aby zachowanie
obserwującego zdarzenie znacznie wzrosło pod względem agresywności.
Mówi się wówczas o tzw. agresji naśladowczej. Człowiek z natury jest dobry,
zaś agresywnych zachowań uczy się od innych osób. Jeżeli zachowania agresywne danej osoby sprawiają, że w ich wyniku uzyskuje ona pewnego rodzaju gratyfikację i nagrodę, czyli wzmocnienie, to wówczas następuje utrwalenie jej agresywnych zachowań, a z czasem nasilenie ich występowania. Tak
więc osobowe wzorce są bardzo istotne dla młodego człowieka8.
Tamże, s. 98.
Por. M. KUŚPIT, Agresja w szkole, „Remedium” (2004) nr 11 (141), s. 17.
7
Por. J. RANSCHBURG, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993, s. 18.
8
Por. M. NOWOTKA, Teorie agresji, „Wychowawca” (2009) nr 6 (198), s. 10.
5
6
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Innym powodem agresywnych zachowań jest deprywacja podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, czułości, poczucie bezpieczeństwa i szacunku. Chodzi wówczas o tzw. agresję frustracyjną. W tym przypadku źródłem agresji jest frustracja powstająca w wyniku niezaspokojenia
różnorodnych potrzeb dziecka. Emocjonalne napięcie, które jest wynikiem
frustracji, wyzwala wówczas agresję. Jednak nie zawsze frustracja prowadzi
do wyzwolenia agresji, gdyż człowiek może w różny sposób reagować na
stres i jego agresja może być wyładowana w reakcji zastępczej, która nie ma
agresywnego charakteru9.
Im bardziej negatywny stosunek otoczenia do młodego człowieka, tym
bardziej jest on skłonny do agresji i przemocy. Agresja i przemoc mogą też
być narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu i może wynikać z dotychczasowych doświadczeń życiowych. Mówi się wówczas o agresji instrumentalnej. Małe dziecko przekonuje się nieraz, że przejawiając złość i agresję można wiele zyskać od otoczenia, zaspokoić swoje potrzeby, albo przynajmniej
zwrócić na siebie uwagę. Istnieje także instynktowna interpretacja agresji.
Według niej, jak pisze J. Grochulska, ,,człowiek rodzi się z gotowym instynktem, nazywanym przez niektórych instynktem walki, który jest niezbędny
do życia. Pobudza on człowieka do zachowań umożliwiających zaspokajanie
swoich potrzeb, skłania do obrony przed atakiem lub umożliwia utrzymanie
dotychczasowego stanu posiadania”10. W myśl tej koncepcji nagromadzona
agresja musi być rozładowana. Powinna być ona jednak rozładowywana
w sposób jak najbardziej akceptowany społecznie i tak ukierunkowana, aby
nie szkodzić i nie ranić drugiego człowieka. Należy również pamiętać o tym,
że każdy człowiek może instynktownie regulować swój instynkt agresji. Pomaga mu w tym bowiem poczucie odpowiedzialności i świadomości czynów, które są właściwe każdemu człowiekowi11.
Można zatem przyjąć, że zewnętrzne czynniki sytuacyjne w dużym
stopniu kształtują agresywne zachowania. Badania prowadzone w tym zakresie pozwalają wyodrębnić wiele takich czynników, które są w stanie nasilać lub osłabiać przemoc i agresję. Agresywne zachowania zwiększają się
np. pod wpływem prowokacji w postaci fizycznego lub słownego ataku, na
skutek emocjonalnego pobudzenia, przemocy obecnej w mass mediach oraz
pewnych oczekiwań społecznych. W telewizji, gazetach czy w Internecie ciągle pokazywane są różnego rodzaju akty przemocy. Poza tym młodzież musi
być na czasie, tzn. nowoczesna. W opinii wielu młodych ludzi, nowoczesny
Por. tamże.
J. GROCHULSKA, Agresja u dzieci, Warszawa 1993, s. 21.
11
Por. M. NOWOTKA, Teorie agresji, art. cyt., s. 10.
9
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człowiek nie opiera się na ogólnie przyjętych i przez wielu akceptowanych
zasadach12. Sobór Watykański II w Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli „Inter mirifica” przypomina, że „aby właściwie posługiwać się
tymi środkami jest rzeczą zgoła konieczną, aby wszyscy, którzy ich używają,
znali zasady porządku moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie.
Niech więc zwracają uwagę na treść przekazywaną wedle specyficznej natury każdego z tych środków” (DSP 4). Chrześcijański obowiązek powszechnej
miłości nakazuje bezwzględne potępienie wszelkich agresywnych zachowań
i przemocy. Bowiem u ich podłoża leży zwykle niezdrowa rywalizacja, podsycana przez egoizm i pychę, wybujała ambicja i patrzenie na drugiego człowieka i na świat tylko przez pryzmat własnych korzyści13.
Należy zatem zastanowić się nad przyczynami przemocy i agresji
w domu rodzinnym, a więc w miejscu, w którym dziecko powinno mieć zapewnione poczucie miłości i bezpieczeństwa.

PRZEMOC I AGRESJA W DOMU RODZINNYM
Termin przemoc domowa przyjęty przez Radę Europy (1986 r.) oznacza
„każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbania, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka
tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą rozwojowi jego (jej) osobowości”14.
Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej,
psychologicznej i społecznej. Z punktu widzenia prawa przemoc jest przestępstwem, którego odmiany są określane w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Perspektywa moralna wskazuje na to, że przemoc to krzywdzenie
słabszego, i że jest ona złem. Zaś psychologiczne spojrzenie pokazuje cierpienie i bezradność ofiary, odsłania wewnętrzne i sytuacyjne mechanizmy
sterujące przemocą oraz proces interakcji między ofiarą a sprawcą. Odgrywa
ona podstawową rolę w pomaganiu ofiarom przemocy i wyzwalaniu się od
niej. Z perspektywy społecznej można zobaczyć zawarte w obyczajach i postawach czynniki, które sprzyjają przemocy lub ją usprawiedliwiają15.
W kodeksowym ujęciu przemoc domową rozumianą z perspektywy dobra dziecka wiąże się najczęściej z porzuceniem osoby małoletniej oraz z fi12

Por. K. MŁYNARCZYK, Agresywne dziewczęta, „Wychowawca” (2009) nr 6 (198),

s. 14.
Por. Agresja, [w:] Słownik teologiczny, red. A. ZUBERBIERA, Katowice 1985, s. 19.
K. BROWNE, M. HERBERT, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s. 14.
15
Por. J. KIELAK, Przemoc w rodzinie, „Życie Szkoły” (2010) nr 1, s. 12.
13
14
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zycznym lub psychicznym znęcaniem się. Najmniej wyraźnie jawi się przy
tym znęcanie psychiczne, którego przejawy, skrywane niekiedy pod pozorami troski o dobro dziecka czy środków wychowawczych, mogą wprowadzać
sporo zamieszania w rozumieniu całej sytuacji przez młodego człowieka.
Statystyki przestępstw, których ofiarami stają się dzieci, niepokoją, jednak
warto pamiętać, że policyjne statystyki nie obrazują w pełni zjawiska domowej przemocy. Istnieje bowiem wiele niezgłoszonych przypadków, przeżywanych przez dzieci w samotności i cierpieniu. Dotyczy to szczególnie
tych sytuacji, kiedy sprawcą jest osoba z rodziny lub najbliższego otoczenia
dziecka. Przemieszanie znaczeń oraz zrzucanie odpowiedzialności za przemoc na dziecko, które zasłużyło lub było winne, wywołuje wtórną traumę,
często trwalszą od skutków fizycznej przemocy. U dziecka traktowanego jak
przedmiot gier i manipulacji sprawcy występuje chaos w rozumieniu zachowań tego, który go krzywdzi, a który najczęściej manipuluje także wzmocnieniami pozytywnymi, gdyż potrafi być miły, okazywać uwagę, zrozumienie, a jednocześnie stosuje przemoc. W takiej sytuacji dziecko nie wie, czego
i kiedy może się spodziewać, gdyż zachowania przemocowe sprawcy pojawiają się zwykle nieadekwatnie do sytuacji. Ofiara rodzinnej przemocy wciągnięta w błędne koło traci w takiej sytuacji umiejętność logicznego myślenia
i zaczyna obwiniać siebie za to, co się dzieje. Nie potrafiąc odróżnić sytuacji
patologicznej od normalnej, powiela często wzorce przemocowe i w sposób
nieświadomy przenosi je na dalsze relacje społeczne. Takie formy emocjonalnego krzywdzenia dziecka, jak zaprzeczanie przeżywanym przez niego
stanom emocjonalnym, odrzucanie, odtrącenie, straszenie, szantażowanie,
grożenie czy izolowanie mogą wywoływać u niego przekonanie, że nie zasługuje ono na miłość rodzica, a co za tym idzie, obniżać poczucie własnej
wartości16.
Przemoc w rodzinie może mieć miejsce we wszystkich warunkach społecznych. Nie zależy ona ani od statusu społecznego, ani od poziomu wykształcenia, ani też od kondycji materialnej domowników. Obserwuje się
jednak, że w środowiskach o niższym statusie społecznym częściej spotyka
się z tzw. przemocą gorącą, przepełnioną wybuchami agresji, wściekłością
i brutalnością, mającą bardzo gwałtowny przebieg. Natomiast w środowiskach o wysokim statusie społecznym częściej można spotkać tzw. przemoc
chłodną, bardziej wyrafinowaną, która nie pozostawia żadnych widocznych
śladów. Dzieci doznające przemocy we wcześniejszym okresie życia przeja16

s. 5–6.

Por. K. PADŁO, O dobro dziecka skrzywdzonego, „Wychowawca” (2008) nr 4 (184),
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wiają więcej oznak nieprzystosowania społecznego, w porównaniu z dziećmi, które w późniejszym okresie zaczęto źle traktować. Dzieci narażone na
przemoc w rodzinie są bardziej agresywne wobec osób spoza rodziny17.
Ofiara przemocy nie ma podstawowego poczucia bezpieczeństwa, najczęściej traci ona zaufanie do siebie i zaczyna myśleć o sobie negatywnie. Często
wycofuje się z życia rodzinnego i społecznego oraz izoluje się od innych18.
Rodzice coraz mniej czasu spędzają ze swoimi dziećmi. W pogoni za karierą
i większymi zarobkami są często nieobecni, nie mają nawet okazji, żeby dostrzec, że w życiu ich dziecka dzieje się coś złego. Sprawców rodzinnej przemocy zazwyczaj cechuje brak pewności siebie, poczucie niższości, zazdrość
i lęk. Agresywni są często sprawcy, którzy w dzieciństwie doświadczyli lub
byli świadkami przemocy i agresji we własnej rodzinie. Konsekwencją zetknięcia się w dzieciństwie z przemocą jest poczucie zagrożenia ze strony
świata zewnętrznego i wypływające z niego wrogie nastawienie do innych
ludzi. Stosowanie przemocy przez jednego z członków rodziny ma zapewnić
mu sprawowanie kontroli nad bliskimi i obronę przed doznaniem krzywdy.
Jednym z czynników powodujących długotrwałe stosowanie przemocy jest
egoizm sprawcy i jego niezdolność do empatii. Kolejną przyczyną uciekania
się do argumentu siły może być także frustracja i bezsilność związana np.
z niemożnością znalezienia pracy. Sprawcy, którzy nie potrafią sami sobie
poradzić ze swoimi problemami najczęściej przenoszą swój gniew i rozczarowanie własną postawą na innych członków rodziny, obwiniając ich za
swoje niepowodzenia19.
Rodzice odgrywają ogromną rolę w procesie uspołeczniania swoich
dzieci i kształtowania przez nie w przyszłości zdrowych relacji z innymi
ludźmi. W procesie hamowania agresywnych zachowań istotny jest również wybór odpowiednich strategii. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że
niektóre formy osłabiania przemocy i agresji same w sobie mają negatywny
charakter. Przykładem może być np. nieumiejętne stosowanie kar. Badania
wykazują, że kiedy karaniu agresji towarzyszy nagradzanie innych, pożądanych i akceptowanych przez wszystkich sposobów zachowania, wtedy
dochodzi do zahamowania przemocy. Wymiar sprawiedliwości ma prawo
ingerencji w sprawy rodziny, gdy ta dotknięta jest jakąkolwiek patologią.
Czy jednak i tu nie mamy do czynienia z bezradnością wobec przemocy skierowanej na dziecko w rodzinie? Czy sądowe wyroki takie jak: pozbawianie
Por. J. KIELAK, Przemoc w rodzinie, art. cyt., s. 13.
Por. tamże.
19
Por. Zjawisko przemocy domowej, http://www.pedagogika.org/patologie-spoleczne/ zjawisko-przemocy-domowej/ (dostęp: 10.10.2007).
17
18
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maltretujących rodziców praw rodzicielskich, odsyłanie dzieci do placówek
opiekuńczo-wychowawczych czy domów dziecka nie są przykładem na bezkarność rodziców, którzy są sprawcami rodzinnej przemocy? Taki wyrok to
nie kara, ale nagroda dla sprawcy, bowiem zostaje on niejako uwolniony od
obowiązku utrzymywania swego dziecka i opieki nad nim. W rezultacie karane są ofiary, a nie sprawcy rodzinnej przemocy20. Należy zatem uzdrowić
stosunki między światem dorosłych a światem dzieci. Bowiem tylko przy
zdrowych relacjach, przy dialogowym współistnieniu tych dwóch światów
funkcjonować może pozytywna swoboda i pozytywny przymus. Tylko wtedy można mieć nadzieję na wyeliminowanie przemocy i agresji we wzajemnych stosunkach21.
Dzieci należy wychowywać w szacunku do siebie i innych oraz wskazywać im, że każda przemoc jest zła, że drugi człowiek zasługuje na miłość
i tolerancję. Stąd też zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na przemoc i agresję występujące we współczesnej szkole.

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE
Współczesna szkoła na co dzień boryka się z problemem agresji i przemocy wśród uczniów, którzy wręcz manifestują aroganckie zachowanie wobec swoich kolegów i nauczycieli. Agresywne zachowania uczniów stanowią
ciągle problem otwarty dla licznych badań. Zagadnienie to jest szczególnie
ważne ze względu na fakt, że skuteczne zapobieganie agresji i przemocy
wśród uczniów możliwe jest dzięki ustaleniu przyczyn, które wpłynęły na
ich pojawienie się. W badaniach prowadzonych w środowisku szkolnym
przyjmuje się założenie, że szkoła jest jednym z najważniejszych dla socjalizacji młodego człowieka, obok rodziny, obszarów społecznego środowiska,
z którym pozostaje on w ścisłym kontakcie, i w ramach którego działa. Akceptacja lub dezaprobata zawarta w formalnych i nieformalnych normach
funkcjonowania danej szkoły jako instytucji podlega indywidualnej internalizacji przez wychowanka, przez co staje się regulatorem jego zachowania,
jak i postaw wobec innych. Należą tu również przypadki aktów agresji, które nazwano wrogością interpersonalną. Polegają one na przypisywaniu innym
negatywnych cech i wartości oraz traktowaniu swoich rówieśników jako
20
Por. J. BIŃCZYCKA, Liberalizm i represjonizm w wychowaniu, [w:] Nauczyciel – uczeń.
Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, red. M. DUDZIKOWSKA, Kraków 1996, s. 50.
21
Por. tamże, s. 51.

Rola rodziny, szkoły i środowiska społecznego...

109

zagrożenia dla siebie lub własnej grupy, co w konsekwencji prowadzi do
odczuwania wobec nich odrazy, irytacji lub gniewu, a zarazem do akceptowania stosowania wobec innych mniej lub bardziej złożonych form agresji
i przemocy. Niepokojącym zjawiskiem pojawiającym się we współczesnych
szkołach, szczególnie tych dużych, jest to, iż większość nauczycieli skupia się
raczej na suchym przekazywaniu wiedzy, zaś wychowawcza funkcja szkoły
jest zwykle zaniedbywana22.
Na szkolną agresję można patrzeć jako na wzorzec zachowania cechującego się antyspołeczną postawą i brakiem zdyscyplinowania. Jak pokazują
badania, większość agresywnych uczniów w przyszłości popełnia poważne wykroczenia dokumentowane w urzędowych rejestrach skazanych czy
nawet przestępstwa recydywistyczne. Przemoc i agresja nie dotyczy tylko
chłopców. Dziewczęta również stosują przemoc i są agresywne, jednak robią
to w sposób bardziej subtelny i pośredni. Ich agresja przejawia się najczęściej
w oszustwie, plotkarstwie, zazdrości, celowym wykluczeniu kogoś z grupy
oraz w manipulowaniu związkami przyjaźni. Takie formy agresji są dużo
trudniejsze do wykrycia23.
Agresywne zachowania i przemoc występujące na terenie szkoły obejmują niestety coraz częściej nie tylko relacje między uczniami, ale również
wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami a młodymi ludźmi. Warto też
zaznaczyć, że takie zachowania występują nie tylko ze strony uczniów. Przejawy agresji i przemocy często można zaobserwować u samych nauczycieli. Czynnikami, które nasilają emocje i reakcje agresji u nauczycieli są m.in.
brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, o którym coraz częściej mówi się w mediach, niemożność zapanowania nad klasą
i utrzymania w niej właściwej dyscypliny, brak wiary we własne umiejętności pedagogiczne, problemy osobiste czy też negatywny stosunek do samych
uczniów i traktowanie ich przedmiotowo.
Jeśli chodzi zaś o czynniki nasilające zachowania agresywne u uczniów
to z pewnością należy do nich negatywny wpływ otoczenia, szczególnie rówieśników, którzy często pochwalają i zachęcają do stosowania przemocy
i agresji, brak opieki i kontroli ze strony rodziny, który często jest spowodowany nieprawidłowymi postawami wychowawczymi rodziców lub obecnością pewnych patologii, np. alkoholizmem jednego lub obojga z rodziców,
bezrobocie opiekunów lub rodziców oraz szerzenie się przemocy w środkach masowego przekazu. Oglądanie przemocy i agresji w telewizji, w kinie,
Por. J. STREALU, Psychologia. Podręcznik akademicki, dz. cyt., s. 42.
E. BĄK-BUCZAK, Nieletnie dziewczęta w grupach przestępczych, „Remedium” (2004)
nr 6 (136), s. 2.
22
23
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w Internecie oraz obserwowanie jej w realnym życiu prowadzi do zwiększania się agresywnych zachowań, szczególnie wśród młodych ludzi. Działa w tym przypadku psychologiczny mechanizm, a mianowicie uczenie się
przez modelowanie (naśladowanie), aktywizacja negatywnych myśli i wspomnień, a także osłabienie norm i wzrost tolerancji wobec agresji i przemocy24.
Ważnym aspektem w walce z przemocą i agresją w szkole jest edukacja
i uświadamianie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom tego problemu oraz
uczenie ich rozpoznawania zjawiska przemocy oraz ewentualna pomoc. Rozwijanie umiejętności społecznych, uwrażliwianie na przemoc oraz prawidłowe ukierunkowanie rozwoju od najmłodszych lat mogą w znacznym stopniu
zminimalizować to zjawisko. Szkoła powinna współpracować z rodzicami,
ustalić normy postępowania, które będą zapobiegać mobbingowi, nagradzać
uczniów za pozytywne zachowania, organizować zajęcia zacieśniające więzi
miedzy uczniami, prowadzić rozmowy z ofiarami przemocy oraz z ich rodzinami. W przeciwdziałaniu aktom agresji i przemocy niezbędna jest współpraca i kooperacja nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła powinna dążyć
do społecznego rozwoju, uczyć współpracy i uwrażliwiać swoich wychowanków na negatywne wpływy zachowań nieakceptowanych społecznie25.
Problematyka przemocy budzi ogromne zainteresowanie wśród społeczeństwa. Liczne doniesienia prasowe czy też programy telewizyjne poświęcone przemocy wśród nieletnich bulwersują publiczną opinię, szczególnie na
tle zaistniałych wydarzeń. Dlatego też należy zwrócić uwagę na przyczyny
agresji i przemocy w środowisku, w którym wychowuje się młody człowiek.

PRZEMOC I AGRESJA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM
Ogromny wpływ na przemoc i agresję młodych ludzi mają uboczne skutki przemian społeczno-ekonomicznych w kraju, jakie dokonały się
w ostatnich latach. Należy do nich m.in. głęboka recesja i związane z nią bezrobocie. Pogłębiają się także różnice społeczne, tworząc ostre kontrasty, np.
1/3 rodzin posiada dochód na poziomie minimum socjalnego, a jednocześnie pojawiły się grupy ludzi o bardzo dużym i szybko zdobytym bogactwie.
Duży wpływ na zwiększającą się liczbę agresywnych zachowań ma także
poczucie bezkarności sprawców. Źródło tkwi nie tylko w słabości działań
policji i innych służb zobowiązanych do egzekwowania ładu i porządku spo24
25

Por. J. STREALU, Psychologia. Podręcznik akademicki, dz. cyt., s. 52.
Por. M. KUŚPIT, Agresja w szkole, art. cyt., s. 17.
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łecznego, ale także w słabych lub obojętnych reakcjach świadków i obserwatorów bezprawia i agresji26. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
postępujący rozwój Internetu sprzyja przeniesieniu relacji międzyludzkich
do wirtualnego świata. Badacze prezentują różne poglądy na ten temat. Jedni
uważają, że owe relacje o charakterze pośrednim stanowią zagrożenie dla
rozwoju dziecka i społecznych relacji w ogóle, zaś inni twierdzą, że korzystanie z Internetu nie prowadzi do alienacji i ograniczenia społecznych interakcji27.
Jest rzeczą oczywistą, że racjonalnie wykorzystany Internet i cały rozwój technologii informacyjnej otwiera przed młodym człowiekiem nowe
możliwości komunikacyjne, jednak z drugiej strony należy pamiętać, że
charakter tych kontaktów ulega przeobrażeniu, nabiera innego wymiaru i znaczenia (anonimowość, zmiany tożsamości, brak barier czasowych
i przestrzennych), co może sprzyjać powstawaniu patologicznych sytuacji
zagrażających młodemu człowiekowi28. Dziecko jako niedoświadczony
i często nieświadomy uczestnik wirtualnej rzeczywistości jest potencjalnym
łupem i odbiorcą negatywnych zjawisk sieciowych, do których zalicza się
m.in. pornografię, pedofilię, agresję i przemoc oraz działalność sekt, kradzieże danych i oszustwa29.
Dlatego też, jak naucza Sobór Watykański II, młodzi odbiorcy powinni
starać się przyzwyczajać do korzystania ze środków społecznego przekazu z umiarem i poczuciem karności. Ponadto powinni oni lepiej zrozumieć
to, co oglądają, czego słuchają lub co czytają. Sobór zachęca również, aby
młodzież dyskutowała na te tematy z wychowawcami i z doświadczonymi
ludźmi, aby w ten sposób uczyła się wydawać słuszną ocenę. Rodzice zaś
mają pamiętać, że ich obowiązkiem jest „troskliwie czuwać, by widowiska,
publikacje i inne rzeczy tego rodzaju, które uwłaczałyby wierze i dobrym
obyczajom, nie miały wstępu do ich domu i aby dzieci ich nie spotykały się
z tym gdzie indziej” (DSP 10).
Często mówi się o chłopcach działających w grupach przestępczych, natomiast udział w nich dziewcząt, jest nagminnie pomijany, bądź traktowany
w marginalny sposób. W ostatnich latach udział dziewcząt w tzw. szajkach,
bandach, klikach czy gangach znacząco wzrósł i przybrał niepokojące rozmiary. Dziewczęta przestały być jedynie partnerami nieletnich i dorosłych
Por. A. FRĄCZEK, Socjalizacja a agresja, dz. cyt., s. 60.
Por. M. CASTELLS, Społeczeństwo w sieci, Warszawa 2007, s. 72.
28
Por. M. KONDRACKA, Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia,
„Życie Szkoły” (2010) nr 1, s. 9–10.
29
Por. B. DANOWSKA, A. KRUPIŃSKA, Dziecko w sieci, Gliwice 2007, s. 9–10.
26
27
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przestępców, przestały tylko i wyłącznie stać na czatach i być przynętą. Coraz
częściej biorą one czynny udział w kradzieżach i włamaniach, są prowodyrami i organizatorami zabronionych czynów, występują w roli współuczestników, podżegaczy czy też pomocników w popełnianiu karalnych czynów30.
Innym niepokojącym zjawiskiem, związanym z wadliwą socjalizacją
nieletnich, jest wzrost brutalności wśród dziewcząt, które popadają w konflikt z prawem. Szokujący jest wzrost liczby kradzieży i włamań popełnianych przez dziewczyny należące do nieformalnych grup. Stają się one coraz
częściej sprawcami, bądź też ponoszą odpowiedzialność za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu. Do tej kategorii zalicza się m.in. uszkodzenie
ciała, bójki, pobicia, zgwałcenia, a nawet zabójstwa. Liczba młodych dziewczyn popadających w konflikt z prawem rośnie w zastraszającym tempie.
Akty przemocy, których są one sprawcami, budzą coraz większy niepokój
społeczeństwa. Młodzi ludzie coraz częściej utożsamiają się z wartościami
wyznawanymi przez członków nieformalnych grup i subkultur, w których
agresja i przemoc są na porządku dziennym31. Warto więc zastanowić się nad
sposobami eliminowania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

SPOSOBY ELIMINOWANIA PRZEMOCY I AGRESJI
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Współczesna szkoła jest dość bezradna wobec agresji dzieci i młodzieży, a bez koordynacji działań profilaktycznych i interdyscyplinarnego podejścia do tego zagadnienia niewiele da się zrobić. Czynniki osobowościowe
i subiektywne, prowadzące do agresji, są aktywizowane i wyzwalane przez
szersze uwarunkowania społeczne. W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi załamały się struktury społeczne i kulturowe, w których ludzie
tkwili przez lata, jak również upadły uznawane autorytety. Jako niewiarygodne odbierane są rodziny, szkoły, partie polityczne, a często nawet Kościół.
Osłabło również oddziaływanie dotychczasowych mechanizmów i instytucji
kontroli społecznej, co doprowadziło do pewnego chaosu normatywnego.
Badania wykazują, że obecność innych ludzi, którzy potępiają przemoc,
prowadzi w wielu przypadkach do zahamowania agresywnych zachowań
u danej osoby, natomiast otoczenie, które aprobuje agresję wpływa na jej nasilenie się. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie otoczeni byli osobami,
30
31

Por. E. BĄK-BUCZAK, Nieletnie dziewczęta w grupach przestępczych, art. cyt., s. 1.
Por. tamże.
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które nie tolerują agresywnych zachowań i przemocy. Dotyczy to rodziny,
szkoły oraz grup rówieśniczych. Częste oglądanie przemocy w telewizji, gry
komputerowe, w których występuje agresja prowadzą do nasilenia się agresywnych zachowań. W procesie uczenia się przez modelowanie młodzi ludzie powtarzają później różne formy przemocy. Poza tym przemoc i agresja
w mediach, w brutalnych grach komputerowych lub w Internecie pobudza
w nich agresywne wzorce zachowania i prowadzi do desensytyzacji, tzn. że
dana osoba staje się coraz mniej wrażliwa na akty przemocy zachodzące w jej
otoczeniu, traktując je jako coś normalnego32. Osoby te pozbawione są wrażliwości, gdyż przyzwyczaiły się one do widoku drastycznych scen. W wyniku nieracjonalnego korzystania ze zdobyczy technologii dzieci i młodzież
przejawiają w znacznym stopniu agresywne, aroganckie, wulgarne zachowania, prowokując do kłótni i drastycznych rozwiązań sporów33.
Nie powinno się w żadnym wypadku bagatelizować zjawiska przemocy i agresji w szkole. Niestety bardzo często pozostają one tematem tabu.
Uczniowie są zastraszeni, nie chcą nikomu powiedzieć o tym, co dzieje się
w szkole, obawiając się pobicia lub kradzieży ze strony swoich oprawców.
Zdążają się również przypadki, że nauczyciele i dyrektorzy szkół ignorują
wszelkie doniesienia o aktach przemocy, jakie mają miejsce na terenie ich
placówki. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, nadanie rozgłosu takim wiadomościom mogłoby bardzo zaszkodzić reputacji danej szkoły, która
zaczęłaby cieszyć się złą opinią, jako miejsce niebezpieczne. Z drugiej strony
nauczyciele nieraz sami czują się wręcz sterroryzowani przez uczniów i nie
chcą się im narazić. Obawiają się również, jak inni ludzie zareagują na wiadomość, że pedagog, nawet z wieloletnim doświadczeniem, nie może poradzić
sobie z młodymi ludźmi.
W obliczu wzrastającego poziomu agresywnych zachowań w szkole
problem ten jest coraz częściej poruszany w różnych debatach i dyskusjach
o tematyce społecznej i wychowawczej. Pozwala to na zwiększenie wrażliwości nauczycieli, rodziców, a nawet samych uczniów na nieprawidłowe
relacje, które panują w środowisku szkolnym. Okazuje się, że wymuszenia,
kradzieże oraz napady są w niektórych placówkach oświatowych na porządku dziennym. Istotną zmianą, jaką zaczyna się obserwować w ostatnim
Por. J. STRELAU, Psychologia temperamentu, Warszawa 2001, s. 36–37; C.R. CARSON, J.N. BUTCHER, S. MINEKA, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2003, s. 1095.
33
Por. M. BRAUN-GAŁKOWSKA, I. ULFIK, Zabawa w zabijanie, Warszawa 2000,
s. 46; P. KOSSOWSKI, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 61–63; I. ULIK-JAWORSKA, Komputerowi mordercy, Lublin 2005, s. 56–57; B. KUBIAK, Wpływ gier komputerowych na dziecko, „Życie Szkoły” (2006) nr 2, s. 53.
32
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czasie, jest zwiększona świadomość obecności przemocy i agresji w szkole,
co jest najlepszym krokiem do zahamowania tej fali niepożądanych zachowań, poprzez podejmowanie zdecydowanych działań walki z nią. Trzeba
w szczególności dążyć do odbudowy autorytetu nauczyciela, gdyż jego brak
powoduje, że uczniowie mu nie ufają, a tym samym nie próbują informować swoich wychowawców o doznawanej lub obserwowanej przemocy. We
współczesnej szkole nikt nie stara się stymulować młodzieży do wyrażania
i nazywania własnych uczuć. Także w środowisku rodzinnym brakuje czasu
na rozmowy, podczas których dzieci miałyby okazję opowiedzieć o swoich
uczuciach i nurtujących je problemach. Dlatego też młodzież ma trudności
z określaniem własnych stanów emocjonalnych, co często prowadzi do powstawania agresywnych zachowań i przemocy34.

ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie należy stwierdzić, że agresywne zachowania wśród
dzieci i młodzieży to problem nurtujący wielu psychologów i pedagogów
rozpatrujących zarówno przyczyny, jak i konsekwencje tego zjawiska. Zdecydowany wzrost liczby agresywnych zachowań i nasilająca się przemoc
wśród młodych ludzi sprawia, że natychmiastowe wprowadzenie programu
zaradczego staje się jak najbardziej konieczne. Nie jest to jednak możliwe bez
wcześniejszej analizy czynników generujących stosowanie agresji i przemocy przez dzieci i młodzież. Frustracja, kłopoty w domu i w szkole, poczucie
wyobcowania i odrzucenia przez rówieśników i dorosłych, wpływ mediów
i Internetu – to główne przyczyny tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowym problemem w walce z przemocą, zwłaszcza szkolną, jest
brak uniwersalnych metod hamowania agresji u dzieci i młodzieży, które są
możliwe do zastosowania w każdych okolicznościach. Poza tym przypadki
takich zachowań są często bagatelizowane, zarówno przez nauczycieli, jak
i rodziców. Tak więc dziecko w wielu przypadkach zostaje pozostawione
samemu sobie w obliczu tego problemu. Należy więc w pierwszej kolejności zmienić stosunek większości społeczeństwa do zjawiska agresji w szkole
i nie bagatelizować tego problemu.
Bardzo ważne jest również kształtowanie odpowiednich postaw wśród
nauczycieli, którzy powinni szanować swoich uczniów, a jednocześnie sami
Por. J. MURAWSKI, Przyczyny agresji i przemocy w szkole, http://pcku.za.pl/ gazeta/muraw1.htm (dostęp: 1.06.2001).
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być przez nich szanowani. Należy zwracać uwagę na tworzenie więzi zaufania między nauczycielami a uczniami, co być może zaowocuje większym
poczuciem bezpieczeństwa w szkole, zarówno jednych, jak i drugich. Ważna
jest zatem odpowiednia edukacja przyszłych nauczycieli oraz uwrażliwianie
ich na problemy agresji i przemocy we współczesnej szkole. Istotną pomocą
może okazać się także organizowanie spotkań młodych ludzi z policją i informowanie ich o ewentualnych karach związanych ze znęcaniem się i przemocą w stosunku do innych.
Zarówno szkoła, jak i środowisko rodzinne powinny kształtować pozytywne wzorce zachowania, uczyć młodych ludzi różnych sposobów wyrażania swoich emocji i ich kontroli. Wymaga to jednak poświęcenia młodzieży więcej czasu, na co niestety wielu rodziców i nauczycieli nie stać w tym
momencie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiegać demoralizacji
młodych ludzi. Profilaktyka powinna objąć nie tylko obszary zagrożone patologią, a więc rodziny dysfunkcjonalne i szkoły, ale całe społeczeństwo powinno współdziałać na rzecz profilaktyki, prewencji i resocjalizacji młodych
ludzi.
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THE ROLE OF THE FAMILY, SCHOOL AND SOCIAL ENVIRONMENT
IN ELIMINATING THE OCCURRENCE OF VIOLENCE AMONG
CHILDREN AND ADOLESCENTS

Nowadays, we repeatedly encounter the phenomenon of violence and aggression,
and unfortunately, it has become more and more frequent in families, at schools and on
the streets. Crime statistics provoke questions not only about the boundaries of social
consent to such behaviour, but also about the boundaries of social responsibility. People
are often helpless against subsequent acts of aggression seen in the media. Children and
teenagers constitute the significant number of people arrested for aggressive behaviour.
Aggression in the modern world has become a real problem for parents, teachers, counsellors, psychologists and politicians.
Providing proper education for trainee teachers and sensitizing them to the problems of aggression are both extremely important goals. Organizing educational meetings
between police officers and young people as well as informing the latter about the potential punishment for bullying and violence would be of great help. Both school and family
environment should shape positive standards of behaviour and teach young people different ways of expressing and controlling their emotions. However, it requires dedicating
more time to young people, whereas many parents and teachers are not capable of doing
it at present. We should spare no effort to prevent moral corruption among teenagers. Not
only should social prevention include areas facing social pathologies such as dysfunctional families and schools, but also the whole society ought to be involved in the process
of prevention and rehabilitation of young people.
tłum. Karolina Kowalczyk
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SAMOTNOŚĆ JAKO SKUTEK PRZEMOCY W RODZINIE

Współczesna cywilizacja nasycona konsumeryzmem i nihilizmem nie
jest przyjazna rodzinie. Wręcz odwrotnie, obserwuje się w wielu środowiskach tendencje do dekonstrukcji rodziny i małżeństwa jako podstawowych
środowisk wychowawczych. Trudno się nie zgodzić ze słowami, które wypowiada Jan Paweł II w 1997 roku w czasie spotkania na Anioł Pański w Castel
Gandolfo, że „rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego. Musimy zatem przypomnieć także w tej chwili
o konieczności obrony i umacniania jej autentycznych praw. Jest ona bowiem
narażona na ataki i zagrożenia z wielu stron. Myślę tu na przykład o problemach, które ciążą nieustannie nad życiem wielu rodzin: o ubóstwie, bezrobociu i braku mieszkań; o mentalności, która odrzuca dar życia, a czasem
sprzyja wręcz zabijaniu życia przez aborcję i eutanazję; o indywidualizmie,
który każe lekceważyć drugiego człowieka lub traktować go instrumentalnie
i jest przyczyną osamotnienia wielu ludzi we współczesnym społeczeństwie,
między innymi wielu osób starszych, usuwanych z rodzinnych domów i pozbawionych opieki najbliższych. Obok tych niepokojących zjawisk występują jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa, zagrażające bezpośrednio strukturze rodziny, zniekształcające jej oblicze i rolę w społeczeństwie”1.
I rzeczywiście, we współczesnych czasach zamazywany jest prawdziwy
obraz rodziny, która ma być środowiskiem wzrostu. Okazuje się, że zanikają
więzi rodzinne, a alienacja domowników w wielu rodzinach staje się faktem.
Niewątpliwie rację mają naukowcy, kiedy piszą, że „życie rodzinne współczesnego człowieka zmienia się, różnicują się jego formy i sposoby. Niektóre
wzory i wartości, uznawane dotychczas za pewne i nienaruszalne, odchodzą
JAN PAWEŁ II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (28.12.1997), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (1998), s. 16.
1
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w przeszłość lub tracą swoją obowiązującą moc. W ich miejsce pojawiają się
nowe możliwości, nowe, bardziej satysfakcjonujące rozwiązania. Tworzą się
i współegzystują ze sobą różne porządki wartości, wynikające z nich sposoby
rodzinnego życia”2. Problem leży jednak w tym, czy są one etyczne, czy nie
deformują etosu rodzinnego.
Niewątpliwie, istotnymi zjawiskami dekonstruującymi rodzinę, a będącymi pochodną tych nowych rozwiązań, jest agresja rodzinna i związana
z nią samotność. Warto więc, omawiając owe zjawiska, najpierw uściślić pojęcia, po czym ukazać przyczyny oraz skutki agresji i samotności w rodzinie.
To z kolei pozwoli na ukazanie środków zaradczych.

UŚCIŚLENIE POJĘĆ
W pierwszej kolejności należy dokonać próby zdefiniowania samotności oraz jej klasyfikacji. Można zatem powiedzieć, że „samotność wyraża właściwie jakiś stan niespełnienia człowieka, będący poniekąd wynikiem
wewnętrznego rozdarcia między potrzebą odrębności Ja a potrzebą wspólnotowego My. Gdzieś w wyczuwalnej intuicyjnie przez jednostkę pełni te dwa
stany doskonale współistnieją; rzeczywiste życie, poczynając od dzieciństwa
i relacji z najbliższymi, spełnianie ich jednak utrudnia”3.
Samotność jest zjawiskiem złożonym i bardzo różnie ujmowanym. Zawsze jednak jawi się jako swoista tajemnica. Dotyka ona najgłębszych „zakamarków” ludzkiej osoby, poprzez co jest trudna do uchwycenia w kategoriach psychologicznych, pedagogicznych, a nawet socjologicznych czy
filozoficznych4.
Można jednak spróbować przynajmniej z pewnej perspektywy psychopedagogicznej sklasyfikować odcienie owej samotności. I tak, W. Sadler, jeden z wybitnych badaczy problematyki samotności, wyróżnia pięć rodzajów
samotności:

2
S. ZALEWSKA, Syndrom Pustego Gniazda. Dezintegracja małżeństwa i rodziny czy etap
nowych wyzwań?, [w:] Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. GOLIŃSKA,
B. DUDEK, Łódź 2008, s. 297.
3
E. DUBAS, Samotność i osamotnienie jako wyzwanie dla dzisiejszej edukacji, [w:] Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. T. BOROWSKA, Kraków 2002, s. 96.
4
J. MASTALSKI, Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia,
[w:] Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, red. H. WRONA-POLAŃSKA,
J. MASTALSKI, Kraków 2009, s. 35–44.
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•

samotność interpersonalna (to tęsknota do kogoś lub za kimś, np. z powodu utraty bliskiej osoby);
• samotność społeczna (odczuwanie odizolowania od ludzi lub odrzucenia przez określoną grupę lub wspólnotę społeczną);
• samotność kulturowa (odczuwanie odmienności w stosunku do zwyczajowego, tradycyjnego sposobu życia);
• samotność kosmiczna (odczuwanie bezsensu własnej egzystencji, bycia poza sensem i znaczeniem życia);
• samotność psychologiczna (odczuwanie wyobcowania się z ważnej,
istotnej części swojego ja)5.
Interesującą klasyfikację, pasującą do omawianego tematu, podaje
W. Kruszyński, który wyróżnia dziewięć rodzajów samotności. Modyfikując
tę typologię na potrzeby niniejszych dywagacji, można wyróżnić następujące
typy:
• samotność wycofana (wynikająca z braku zainteresowania światem
zewnętrznym);
• samotność nieufna (wynikająca z ciągłych porażek);
• samotność zależna (wynikająca z chronicznego braku miłości);
• samotność chwiejna (wynikająca z huśtawki emocjonalnej);
• samotność uwiązana (wynikająca z mocnej więzi z matką mającą monopol na bliskość);
• samotność zakochana w sobie (wynikająca z fascynacji sobą);
• samotność uległa (wynikająca ze zbytniego „poświęcania się” innym);
• samotność lojalna (wynikająca z lojalności wobec ojca);
• samotność zdyscyplinowania (wynikająca z dostosowania się do wymagań ojca)6.
Drugą kwestią, ważną dla niniejszej refleksji, jest zjawisko agresji. Agresja to zjawisko negatywne. Jest ono jednak codziennym elementem naszego
życia. Tkwi niejako w osobowości każdego człowieka. Ze zjawiskiem przemocy i agresji można spotkać się wielokrotnie w domu rodzinnym. Agresja
w sensie psychologicznym definiowana jest najczęściej jako „działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew”7. Jest ona również określana jako wewnętrzny stan
emocjonalno-motywacyjny osoby cechujący się irytacją, złością, gniewem
5
W. SADLER, The Causes of Loneliness, [w:] Psychology and Personal Growth, red.
A. ARKOFF, Boston 1984, s. 26.
6
Por. W. KUCZYŃSKI, Wirus samotności, Warszawa 2005, s. 44–83.
7
W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 13.
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czy wrogością8. Z tym terminem nieodłącznie związane jest pojęcie przemocy, bowiem skłonność do jej praktykowania w relacjach z innymi jako sposób
rozwiązywania konfliktów czy realizacji celów życiowych jest również nazywana agresją9.
Generalnie można wyróżnić osiem form agresji, które są dość szczegółowo omawiane w literaturze przedmiotu. Oto klasyczny podział i definicje
poszczególnych rodzajów agresji.
Agresywność fizyczna to napastliwość skierowana przeciw innym osobom w postaci razów i uderzeń.
Napastliwość słowna przejawia się we wrzaskach, przeklinaniu lub kierowaniu zjadliwych uwag i ostrych argumentów przeciw innej osobie.
Agresywność pośrednia to napastliwość w postaci rozsiewania plotek,
ośmieszania kogoś, a przy bezpośrednim kontakcie – trzaskania drzwiami,
rzucania przedmiotami, dąsania się.
Negatywizm to przeciwstawianie się innym – zazwyczaj autorytetom –
przez bierne niestosowanie się do wymagań, lekceważenie poleceń i nakazów.
Podejrzliwość to rzutowanie własnej wrogości na inne osoby. Osoba podejrzliwa nie dowierza innym, a zwłaszcza osobom miłym i przyjacielskim.
Wszędzie doszukuje się pragnących jej zaszkodzić wrogów.
Uraza przejawia się gniewem na złe traktowanie, często urojone, ze
skłonnością do gderania i pretensji.
Drażliwość jest łatwością do irytacji i ostrego reagowania nawet na najsłabszą (często bez złej intencji) prowokację.
Poczucie winy jest formą autoagresji, polegającą na zadręczaniu się wyrzutami sumienia z powodu własnych, popełnionych lub urojonych przewinień10.
Trzeba pamiętać, że w rodzinie istnieje wiele napięć na linii mąż – żona,
co z kolei generuje w całej wspólnocie rodzinnej swoistą samotność. W takiej samotności trzeba wypracować niejako nową osobową tożsamość. Jest to
cena za wkroczenie człowieka w szeregi „wspólnot opartych na teleobecności, a więc usytuowanych nigdzie i wszędzie zarazem, w abstrakcyjnej przestrzeni komputerowej sieci”11.
B. MILERSKI, B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, Warszawa 2000, s. 8.
Tamże.
10
G. MENDECKA, Między spójnością a agresją, „Niebieska Linia” (2005) nr 1(36), s. 7.
11
W. J. BURSZTA, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. KEMPY, G. WORONIECKA, Kraków 1994, s. 34.
8
9
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PRZYCZYNY SAMOTNOŚCI W KONTEKŚCIE AGRESJI
Istnieje przynajmniej kilka przyczyn, dla których domownicy czują się
w rodzinie osamotnieni, co rodzi u nich agresję, a nawet autoagresję. Są to
oczywiście czynniki tkwiące w rodzinie, ale w konsekwencji jest to także
sprzężenie zwrotne.
Poniższe czynniki generują samotność, a ta z kolei ma wpływ na owe
czynniki12. Oto główne determinanty wewnątrzrodzinne, wpływające na samotność dziecka13.
1. Brak więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Wielokrotnie
dziecko czuje się wyalienowane i uczy się żyć obok rodziców, ale nie z nimi
i nie dla nich. W konsekwencji powstaje pustka tak dotkliwa, że może doprowadzić do głębokich stanów apatii. Podobnie jest w przypadku więzi małżeńskich. Ich zanikanie może stać się przyczyną agresji, a w konsekwencji
samotności.
2. Autokratyzm w wychowaniu. Tego typu styl wychowania nie sprzyja
tworzeniu silnych więzi emocjonalnych. Wymagania stawiane dziecku przekraczają jego możliwości. W wielu przypadkach dziecko czuje się niechciane
i niekochane. Autokratyzm może też dzielić samych rodziców, co prowadzi
do ich samotności nie tylko w procesie wychowania. Trzeba też pamiętać, iż
autokratyzm może być źródłem agresji.
3. System kar i nagród. Dziecko intensywnie karane ma poczucie niższej
wartości. Dom rodzinny staje się samotnią naznaczoną przemocą. Może być
jednak zupełnie odwrotnie. Dziecko obsypywane nagrodami – w ramach
zadośćuczynienia za brak obecności rodziców – czuje się także osamotnione. Rodzice często „poczucie winy okupują prezentami, smakołykami lub
innymi drobiazgami. Na początku dzieci cieszą się tym, co otrzymują. Po
pewnym czasie zaczynają się w różny sposób dopominać o zainteresowanie
i miłość, które mogą dać poczucie spokoju, bezpieczeństwa, akceptacji”14.
4. Narodziny młodszego rodzeństwa. Młodsze rodzeństwo staje się potencjalnym zagrożeniem w walce o uczucia rodziców. Starsze dziecko czuje się
zaniedbywane, co prowadzi do poczucia samotności. Może się też okazać, iż
mąż zostaje przesunięty na dalszy plan.
5. Brak czasu. Dzieci, spędzając większość czasu bez rodziców, oczekując
na ich powrót, przeżywają rozterki związane z własną tożsamością. Pojawia
J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 269–273.
R. PAWŁOWSKA, E. JUNDZIŁŁ, Pedagogika, dz. cyt., s. 30.
14
A. KWAK, Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994, s. 123.
12

13
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się wtedy poczucie buntu, niesprawiedliwości i wyobcowania. Oczywiście,
brak czasu dla siebie u samych małżonków prowadzi do samotności.
6. Kłótnie rodzinne. Dziecko w jakiś sposób musi zareagować na problemy rodzinne. Kiedy staje się bierne (ucieka od problemu), zaczyna przeżywać samotnie kryzysy rodzinne, co w konsekwencji prowadzi do alienacji
i osamotnienia15. Warto nie zapominać, iż kłótnie są ogromnym źródłem
agresji i niosą ze sobą poczucie niezrozumienia.
7. Rozwód rodziców. Dziecko w sposób bolesny przeżywa brak jednego
z rodziców. Czuje się osamotnione i zaczyna sobie uświadamiać, że straciło
kogoś ważnego. Rozwód dla samych małżonków jest agresjogenny, a bierze
się przeważnie z poczucia samotności.
8. Rekonstrukcja rodziny. Brak akceptacji ojczyma czy macochy powoduje, że dziecko czuje się niekochane, nieważne. Ten rodzaj samotności wydaje
się bardzo dotkliwy, ponieważ dziecko cierpi podwójnie: z powodu utraty
jednego z rodziców i braku obopólnej akceptacji z przybranym rodzicem.
9. Choroba lub niepełnosprawność dziecka. Skazane na egzystowanie na
uboczu życia rodzinnego boleśnie odczuwa własną bezradność16. Automarginalizacja takiej rodziny jest przejawem autoagresji. W konsekwencji pojawia się osamotnienie.
10. Patologia rodziny. Dziecko w takich rodzinach jest skazane na samotną walkę o przetrwanie swoje i młodszego rodzeństwa17. Rodziny patologiczne są niejako naznaczone agresją, przemocą i samotnością.

SKUTKI SAMOTNOŚCI W RODZINIE
Warto pochylić się nad konkretnymi skutkami samotności rodzinnej,
która przecież ma ogromny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych
domowników. Trudno dyskutować z poglądem, iż „nieraz bywa i tak, że
człowiek, żyjąc w licznej rodzinie, czuje się samotny. Wynika to z braku należytej więzi między jej członkami. W dużym stopniu nie sprzyja jej współczesny styl życia. Na ogół niejeden z nas jest zabiegany, zapracowany – jeśli
jest już w domu pośród członków rodziny, wcale się nimi nie interesuje, nie
lgnie do nich ani oni nie lgną do niego. Centralne miejsce w domu zajmuje
nie drugi człowiek, ale telewizor lub komputer. Nie umiemy tworzyć weM. ŁOPATKOWA, Samotność dziecka, Warszawa 1989, s. 55.
Por. J. KRUK-LASOCKA, Rodzina i jej dziecko upośledzone umysłowo, Warszawa
1991, s. 15.
17
Por. J. BRĄGIEL, Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996, s. 21.
15
16
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wnętrznych, duchowych, głębokich więzi nawet z tymi, z którymi dzielimy codzienność – z mężem, żoną, bratem, siostrą... Bardziej »bywamy«
w związku małżeńskim, nim w nim rzeczywiście jesteśmy, gdyż związek
ten staje się najzupełniej powierzchowny – jest jak puste opakowanie, choćby
zewnętrznie piękne, jednak bez wewnętrznej treści. To źródło głębokich cierpień i samotności w rodzinie: »Dla człowieka fizyczna obecność innych ludzi
pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu duchowego jest wyrafinowaną formą
cierpienia« (Dietrich von Hildebrand). Nie chcemy wychodzić drugiemu naprzeciw, by go rzeczywiście spotkać, otwierając się na jego duchową głębię,
na jego osobę, gdyż to mogłoby pociągnąć za sobą konkretne wezwania do
życia w miłości z nim – my natomiast nastawiamy się na branie, nie zaś na
dawanie; dawać możemy co najwyżej tylko słowa bez pokrycia”18.
Można mówić o sześciu podstawowych skutkach samotności rodzinnej.
Są to: syndrom odrzucenia, syndrom wewnętrznej emigracji z domu, syndrom ucieczki, syndrom wymuszonej agresji, depresja oraz syndrom oddalenia religijnego.
1. Syndrom odrzucenia. Jest to syndrom polegający na głębokim poczuciu,
że rodzina nie akceptuje „odrzuconego”. Warto pamiętać, że takie odczucia mają posmak destrukcji osobowościowej, bowiem generują samotność.
Składnikiem tego syndromu jest LDS (limelight deprivation syndrome), objawiający się cierpieniem na brak publicznego uznania19. Człowiek odrzucony
ma poczucie utraty autorytetu. W konsekwencji przeżywa niezwykle boleśnie własną marginalizację, której symptomem jest coraz większe zamykanie
się na świat zewnętrzny. Często rodzi to konflikty, także wewnętrzne. Pojawia się wtedy syndrom wewnętrznej emigracji.
2. Syndrom wewnętrznej emigracji z domu. Jest to zespół zachowań, które
niosą ze sobą ogromne spustoszenie. Wycofujący się z domu człowiek staje
się nieobecny, a jego milczenie generuje bliżej nieokreślony niepokój. Powstaje przestrzeń pustki, w której nie ma miejsca na istotną rzeczywistość, bez
której niemożliwy jest dialog – na spotkanie. J. Tischner pisał przed laty, że
„spotkanie człowieka z człowiekiem niesie ze sobą siłę perswazji, że zdolna
jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia w tym świecie, zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię wartości. Spotkanie wprowadza człowieka w głąb wielkich tajemnic, gdzie rodzą się pytania o sens i bezsens wszystkiego, co jest”20.
Brak takiego spotkania oznacza ucieczkę.
D. MASTALSKA, Gdy cierpienie mnie przerasta, Kraków 2008, s. 117–118.
Por. J. PETRY, Siedem grzechów głównych dzisiaj, Kraków 2004, s. 47.
20
J. TISCHNER, Bezdroża spotkania, „Analecta Cracoviensia” 12 (1987), s. 140.
18

19
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3. Syndrom ucieczki. Jest to niebezpieczna tendencja polegająca na podatności na toksyczne zachowania. Chodzi więc o różnego rodzaju nałogi,
zaniedbania czy zachowania ryzykowne. Okazuje się, że „nagromadzone
uczucia lęku, stresu i napięcia psychicznego, jeżeli nie są rozwiązywane
w sposób świadomy i wolny, w sposób kompulsywny domagają się uśmierzenia. Dlatego też nierzadko stają się one źródłem nałogów. W zależności
od wyuczonego sposobu rozładowania napięć pewne osoby, doświadczające
głębokiego uczucia skrzywdzenia, ulegają nieraz nałogom. Nałogi dają im
chwilowe uczucie ulgi emocjonalnej”21. Po pewnym czasie okazuje się, że są
to iluzje. Wtedy też może dojść zachowań agresywnych.
4. Syndrom wymuszonej agresji. W domu rodzinnym może powstać swoisty mechanizm obronny, polegający na uprzedniej agresji domownika. Tak
zbudowany system immunologiczny przeciwdziałający agresji innych może
przerodzić się w syndrom wymuszonej agresji. Najczęściej spotykanymi jego
objawami są:
• Niewspółmierne reagowanie na bodźce, powodujące nerwową atmosferę i obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków.
• Samoistne generowanie agresji, które niesie ze sobą określony „feedback uczniowski”.
• Cynizm i złośliwość – prowadzące do zaniżania samooceny uczniów
i do określonych, związanych z nimi kompleksów.
• Bezpodstawny krzyk, który dodatkowo wprowadza nerwową atmosferę.
• Tworzenie sytuacji konfliktowych, w których wychowanek coraz
mniej rozumie swojego wychowawcę, a przez to zaczyna go unikać.
• Nieadekwatne ocenianie, prowadzące do poczucia niesprawiedliwości i krzywdy.
• Eskalacja wymagań, która w konsekwencji wiedzie do konfliktu
i traktowania wychowawcy jako agresora22.
• Agresja wobec innych domowników przeradza się w coraz większe
niezrozumienie. To z kolei, wcześniej czy później, może spowodować depresję.
5. Depresja. Jest to zwykle wiele dolegliwości dotyczących sfery psychiki
oraz dolegliwości fizycznych. Niełatwo je rozróżnić i opisać. W badaniach
nad depresją mamy do czynienia z wieloma ujęciami tego zjawiska (jako
symptom, jako zespół objawów, jako zaburzenie). Wszystkie jednak postacie
J. AUGUSTYN, Ból krzywdy, radość przebaczenia, Kraków 2008, s. 149.
Por. J. MASTALSKI, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowania, Kraków
2005, s. 16–17.
21

22
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depresji zawierają obniżony nastrój, lecz charakteryzują się różnym poziomem nasilenia i ostrości innych objawów depresyjnych, takich jak: lęk, dolegliwości somatyczne czy wydolność psychofizyczna23.
Wskutek samotności istnieje duże prawdopodobieństwo powstania stanów depresyjnych, które jeszcze bardziej pogłębiają odczucie wyalienowania
ze środowiska rodzinnego. W wielu przypadkach wiąże się owa alienacja ze
słabnącą religijnością.
6. Syndrom oddalenia religijnego. W wyniku coraz większego poczucia samotności pojawia się niezwykle niepokojące zjawisko oddalenia religijnego,
polegające na marginalizowaniu w życiu osobistym i rodzinnym roli wiary
i religijności. Bóg staje się rzeczywistością daleką i niezbyt pożądaną. Jest
to bardzo niebezpieczny proces, bowiem religijność „porządkuje rzeczywistość i chroni człowieka przed tragizmem cierpienia i śmierci. Religia niesie
z sobą nie tylko redukcję niepokojów i lęków, ale i umocnienie sensu życia.
Daje w ten sposób pewnego rodzaju poczucie trwałości i bezpieczeństwa”24.

ŚRODKI ZARADCZE
Z samotnością w rodzinie trzeba walczyć, bowiem ma ona wpływ na
dekompozycję środowiska rodzinnego. Benedykt XVI w czasie rozważań
przed modlitwą Anioł Pański w lutym 2007 roku apelował: „Rodzina oparta na małżeństwie stanowi naturalne środowisko, w którym rodzą się i są
wychowywane dzieci, a zatem zapewnia przyszłość całej ludzkości. Wiemy
jednak również, że przeżywa ona głęboki kryzys i musi dziś stawić czoło
wielorakim wyzwaniom. Dlatego trzeba jej bronić i pomagać, chronić ją i doceniać jej jedyny i niepowtarzalny charakter. Choć jest to przede wszystkim
zadaniem samych małżonków, jednak wspieranie rodziny poprzez inicjatywy duszpasterskie i polityczne, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby
małżonków, starców i nowych pokoleń, jest też priorytetowym obowiązkiem
Kościoła i wszystkich instytucji publicznych”25. Stąd też warto sformułować
kilka postulatów dotyczących obniżania poczucia samotności domowników,
będącej skutkiem rodzinnej przemocy.
Por. E. GRESZTA, Depresja wieku dorastania, Warszawa 2006, s. 31–32.
J. MARIAŃSKI, Między nadzieją a zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży
szkolnej, Lublin 1998, s. 66.
25
BENEDYKT XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (4.02.2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4 (2007), s. 56.
23
24
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Rodzina powinna się stać przestrzenią spotkania. Jak pisze ks. J. Tischner,
„aby zrozumieć spotkanego człowieka, trzeba mu pozwolić być, trzeba wejść
z nim w dialog, zapytać, co myśli, szukać odpowiedzi, gdy on zada pytanie.
Kto zaraz na wstępie zniszczy człowieka, ten go nigdy nie zrozumie. Aby
myśleć, trzeba coś z siebie poświęcić”26. W rodzinie każdy domownik powinien odkryć wartość dialogu, który jest przecież formą dostrzegania jego odmienności i wyłączności poprzez poznawanie jego osoby na drodze podmiotowego poznania27. Dialog ten opiera się na relacji ja–ty, na owej „ontologii
pomiędzy”28. Doskonałą formą przeciwdziałania samotności jest kreowanie
domowej atmosfery dialogu. Tylko wtedy rodzina staje się przestrzenią konkretnych perspektyw.
Rodzina powinna stać się przestrzenią konkretnych perspektyw. Można za
H. Rylke podać bardzo konkretne wskaźniki tzw. zdrowej rodziny, która staje się zarówno przestrzenią spotkania, rozwoju, jak i perspektyw. Oto one:
• Zasady są jasne i uzasadnione.
• Problemy są zauważane i rozwiązywane.
• Wszyscy członkowie mogą wyrażać swoje myśli, uczucia, pragnienia i zaspokajać potrzeby.
• Relacje oparte są na dialogu (każdy członek rodziny jest ceniony
jako osoba).
• Komunikacja jest otwarta i opiera się na faktach.
• Każdy może wyrażać swą indywidualność.
• Każdy ma prawo do błędów.
• Role nie są sztywne (zmieniają się).
• Rodzice kierują się troską, zasadami i zdrowym poczuciem wstydu.
• Atmosfera w rodzinie jest pogodna i spontaniczna.
• System rodzinny jest konstruktywny dla jednostek29.
Rodzina powinna stać się przestrzenią wspomagania. Rodzina, która czerpie
ze swojego potencjału, ma ogromne możliwości w pokonywaniu wszelkich
trudności i kryzysów. Ta moc płynie z faktu posiadania możliwości realizacyjnych przez wszystkich członków rodziny. Problem polega jedynie na
tym, aby te możliwości wydobyć30. A to z kolei jest związane ze wzajemnym
wspomaganiem się na płaszczyźnie koncepcyjnej oraz realizacyjnej.
J. TISCHNER, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 493.
Por. J. MASTALSKI, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 498–499.
28
M. BUBER, Wychowanie, „Znak” 4 (1968), s. 456.
29
Por. H. RYLKE, Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?, Warszawa 1999, s. 100.
30
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 333.
26
27
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Rodzina powinna stać się przestrzenią budowania „domowego Kościoła”. Jan
Paweł II przed laty zauważył, że „do napięć dochodzi nieraz w relacjach
między członkami samej rodziny. Często są one wynikiem trudności w osiąganiu harmonii życia rodzinnego, gdy praca utrudnia małżonkom przebywanie razem albo też gdy jej brak lub groźba jej utraty zmusza do nieustannej walki o przetrwanie i napełnia lękiem przed niepewną przyszłością. Nie
brak napięć, których źródłem są wzory zachowań podsuwane przez hedonizm i konsumizm: skłaniają one członków rodziny raczej do zaspokajania
własnych pragnień niż do spokojnego i pracowitego budowania rodzinnej
wspólnoty”31. W takich rodzinach kwitnie samotność będąca skutkiem przemocy w niej istniejącej. A przecież, jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego
„chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany domowym
Kościołem, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej”32.

ZAKOŃCZENIE
Istotnym zjawiskiem dekomponującym rodzinę, a będącym pochodną
przemian cywilizacyjnych, jest agresja rodzina i związana z nią samotność.
Autor próbuje w pierwszej kolejności uściślić pojęcia agresji i samotności.
Następnie omawia przyczyny samotności w kontekście agresji. Analiza
przyczyn umożliwia wskazanie podstawowych skutków owej samotności.
Autor omawia więc: syndrom odrzucenia, syndrom wewnętrznej emigracji
z domu, syndrom ucieczki, syndrom wymuszonej agresji, depresja oraz syndrom oddalenia religijnego. Artykuł kończą refleksje na temat środków przeciwdziałających samotności w rodzinie. Autor ukazuje rodzinę w czterech
przestrzeniach: spotkania, konkretnych perspektyw, wspomagania oraz budowania „domowego Kościoła”.

31
JAN PAWEŁ II, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1994), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1 (1994), nr 3.
32
KKK 1666.
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LONELINESS AS A RESULT OF AGGRESSION IN THE FAMILY

Family aggression and connected with it loneliness is a significant phenomenon besetting the family. This phenomenon is derived from civilizational transformations. The
author tries, firstly, to specify meaning of aggression and loneliness. Secondly, discusses
causes of loneliness in the context of aggression. Analysis of causes enables to point fundamental outcomes of the loneliness, such as: the rejection syndrome, the internal emigration from home syndrome, the escape syndrome, the forced aggression syndrome,
depression and the syndrome of lost religiousness. The article ends with reflection on
means preventing loneliness in family. The author presents family in four areas: meeting,
specific perspectives, support and building “home Church”.
tłum. Janusz Mastalski
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RODZINA WARUNKUJE ZDROWIE
RZECZ O PEWNEJ ZNACZĄCEJ ZALEŻNOŚCI

Może wydać się dziwne, że w tomie tematycznym dotyczącym przemocy w rodzinie publikowany jest przyczynek dotyczący obszaru wyraźnie od tytułowej kwestii odbiegającego. Przynajmniej na pierwszy rzut oka
można tak sądzić. Jeżeli jednak dokładniej przemyśleć interakcje dokonujące
się między obydwoma tytułowymi wielkościami, to okazuje się, że gdyby
minimalistycznie podejść do opisu tej zależności, to powinno się dojść do
sformułowania tezy, że dysfunkcje rodziny, jej rozpad czy pojawiająca się
w jej ramach przemoc szkodzą zdrowiu. Omawiane w niniejszym tomie negatywne tendencje obecne w życiu rodziny naruszałyby więc jedną z fundamentalnych wartości w aksjologicznym „dobytku” człowieka. Stąd ich
negatywna ocena moralna wynikałaby nie tylko ze szkodzenia rodzinie jako
podstawowej wspólnocie życia, z krzywdy wyrządzanej poszczególnym
osobom, z ataków na ludzką godność członków rodziny, lecz także – analizując problem na płaszczyźnie bioetycznej – z ich szkodliwości zdrowotnej.
Jeżeli powyższy tok rozumowania jest poprawny, to przemoc i inne negatywne zjawiska będące przeciwieństwem pozytywnych relacji w rodzinie
uderzają przynajmniej pośrednio w podstawową normę ochrony ludzkiego
życia, są więc „do zaskarżenia” także na poziomie troski o prawo do życia i zdrowia. Warunkowe sformułowanie ostatnich zdań powinno jednak
uświadomić, że należy najpierw dowieść rzeczywistego istnienia zależności
między „jakością rodziny” a stanem zdrowia, aby móc postawić przemoc
i inne dysfunkcje rodziny „przed trybunałem bioetycznego sumienia”.
Aby zweryfikować lub sfalsyfikować tezę o istnieniu znaczącego wpływu jakości rodziny na stan zdrowia, przebadałem pod tym kątem najnowsze
dostępne opracowania naukowe, zasadniczo z minionego (2010) roku, szukając „dowodów” rzeczonej zależności. Okazało się, że przynajmniej w kilku
raportach wprost odniesiono się do tej kwestii, wyraźnie doprecyzowując
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charakter i stopień oddziaływania. Tym samym kolejne kroki w badaniu tytułowej kwestii problemowej wyznaczają istniejące publikacje tematyczne,
zaś punkt dojścia stanowić będzie sformułowanie podsumowujących wniosków etycznych.

SPOŁECZNOŚĆ A DŁUGOŚĆ ŻYCIA
Amerykański zespół pod kierunkiem psychologa, Julianne Holt-Lundstad, z Uniwersytetu Brigham Young in Provo/Utah przeprowadził szeroko
zakrojone badania dotyczące znaczenia relacji dla życiowej kondycji człowieka1. Aby uzyskać reprezentatywne wyniki dotyczące badanej zależności, meta-analizie poddano 148 raportów z badań długofalowych, w których
uczestniczyło łącznie 308 849 osób z czterech kontynentów. Badanie dotyczyło pozytywnego wpływu społecznych relacji międzyludzkich w okresie
dłuższym niż siedem i pół roku.
Wyniki badań pokazały, że kontakty społeczne wspierają dłuższe trwanie życia jednostki, natomiast ich brak stanowi istotne zagrożenie. Dokładnie rzecz ujmując, wniosek badawczy brzmiał: w przypadku osób społecznie izolowanych ryzyko śmierci jest o 50% wyższe niż u ich rówieśników
zaangażowanych w sieć relacji interpersonalnych. Należy przy tym dodać,
że badaczom udało się wykluczyć inne czynniki (zwłaszcza wiek, płeć, wcześniejszy stan zdrowia i przebyte choroby, przyczyna śmierci) jako faktory
zwiększonego zagrożenia wcześniejszą śmiercią. Co więcej, efekt potęgujący
zagrożenie obserwowano w równej mierze u starszych i u młodszych badanych. Nic więc dziwnego, że zespół badawczy widzi znaczący pozytywny
wpływ relacji społecznych na ludzkie zdrowie i równocześnie apeluje, aby
z medycznego punktu widzenia poważniej potraktować niedobory kontaktów międzyludzkich. Badacze wyjaśniający powyższy mechanizm ochronny zdrowia-życia zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych czynników.
Osoba, która jest zintegrowana społecznie, czuje się odpowiedzialna za innych, to z kolei wpływa na poczucie sensu życia i przekonanie o byciu potrzebnym, a powyższe faktory skłaniają do większej troski także o siebie i do

1
Raport z wyników badań: J. HOLT-LUNSTAD, T.B. SMITH, J.B. LAYTON, Social
Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review, „PLoS Medicine“ (2010) vol. 7,
is. 7, s. 1–20; http://www. plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pmed.1000316.
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unikania pewnych, szczególnie zagrażających życiu sytuacji, czyli właśnie
nadmiernego ryzyka2.
Mocna teza postawiona jako konkluzja z badań brzmi: „wpływ relacji
społecznych na ryzyko śmierci jest porównywalny z ryzykiem wynikającym z działania najgroźniejszych czynników zwiększających śmiertelność”.
Jeżeli badana zależność jest tak fundamentalna, to znaczenie rodziny jako
pierwotnej sieci relacyjnej staje się oczywiste, zaś dysfunkcyjność czy patologia rodziny przekłada się wyraźnie na kondycję życiową i długość życia.
Cytowana psycholożka, opisując szkodliwość braku pozytywnych relacji3,
odwołuje się do czynników o działaniu toksycznym. Na jednym poziomie
szkodliwości stawia samotność i uzależnienie od alkoholu czy nikotynizm
w dawce 15 papierosów dziennie. Dwukrotnie bardziej szkodliwy jest brak
relacji międzyludzkich niż nadwaga, do której omówienia jeszcze wrócę,
a o której pisze się wiele w kontekście zagrożenia życia.
Konieczne jest więc, zdaniem badaczy, uwrażliwienie opinii publicznej
i służby zdrowia na ten społeczny komponent ryzyka śmierci. Na przedłużeniu wniosków praktycznych znajduje się w pierwszej linii postulat wzmacniania relacji społecznych na drodze promocji grup społeczności i wspólnot,
wśród których rodzinie przypada szczególne miejsce i rola. Jeżeli znaczenie relacji interpersonalnych jest tak fundamentalne, należy przypuszczać,
że rozchwianie stabilności związków osobowych przełoży się na negatywne
skutki zdrowotne, co potwierdzają wyniki kolejnych badań.

STAN RODZINY A ZABURZENIA ZDROWIA
Szczególnie wymownych danych dotyczących wyraźnej zależności między tytułowymi wielkościami dostarczyły ogólnokrajowe badania interdyscyplinarnej grupy naukowców ze Sztokholmu pod kierownictwem Andersa
Hjerna. Wyniki ich badań opublikowane w „Acta Paediatrica” już w tytule
zapowiadają rodzaj zagrożeń, których doświadczają dzieci z trudnych śro-

Por. Epidemiologie: Soziale Kontakte fördern längeres Leben, „Imabe-Newsletter“, September 2010, http://www.imabe.org/index.php?id=1445 (dostęp: 09.2010).
3
Zwraca uwagę, że nawet popularna wirtualna encyklopedia (w wersji angielskiej) w ramach hasła „izolacja społeczna” zawiera fragment poświęcony zależności między relacjami a stanem zdrowia (Illness and social isolation). Por. Social isolation, http://
en.wikipedia.org/wiki/Social_isolation #cite_note-House-0 (dostęp: 20.01.2011).
2
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dowisk rodzinnych4. Pojawiający się w populacji coraz częściej zespół chorobowy, określany skrótem ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, znany
także jako zaburzenia hiperkinetyczne, z którym zmagają się rodzice i nauczyciele, a także same dzieci, choć choroba dotyczy także dorosłych.
Założona teza badawcza w omawianym raporcie wskazywała na negatywny wpływ zaburzonych relacji psychospołecznych w rodzinie na rozwój
ADHD u dzieci szkolnych. Ponieważ w Szwecji rodzące się dzieci otrzymują numer identyfikacyjny, można było zestawić częstotliwość wypisywania
recept na leki przeciw ADHD z konkretnymi osobami. Najbardziej podstawowe wyniki dotyczące wpływu rodziny można zestawić w kilku obserwacjach: dzieciom samotnie wychowywanym o wiele częściej przepisywane
są lekarstwa aplikowane przy ADHD; dzieci z ADHD wywodzą się prawie
w połowie z rodzin z jednym rodzicem lub z rodzin społecznie najgorzej
sytuowanych; niskie wykształcenie matek często pozostaje w związku z tą
chorobą u dzieci. Z innych ważnych danych warto wspomnieć, że chłopcy
chorują na ADHD trzykrotnie częściej niż dziewczynki.
Dokładniejsze dane dotyczące wspomnianych wyżej zależności ADHD
– rodzina przedstawiają się następująco: matki z najniższym wykształceniem
miały o 130% częściej dziecko z ADHD niż matki wyżej wykształcone; dzieci wychowywanie samotnie otrzymywały leki przeciw tej chorobie do 54%
częściej niż ich rówieśnicy z pełnych rodzin; także otrzymywanie pomocy
społecznej przez rodzinę zwiększało prawdopodobieństwo medykalizacji
w związku z ADHD o 135%. Podsumowując wyniki swoich badań, Hjern
i współpracownicy twierdzą, że 33% wszystkich przypadków ADHD można
wyjaśnić, wskazując na niskie wykształcenie matki, zaś w dalszych 14% takim czynnikiem jest samotnie wychowujący rodzic.
Uzyskane wyniki, które zdają się wskazywać na dyskryminujący „z natury” start życiowo-zdrowotny dzieci z rodzin najsłabszych, domagają się
wyjaśniającego komentarza, którego badacze nie pomijają. Wyraźnie większą liczbę przypadków ADHD w rodzinie z problemami socjoekonomicznymi wyjaśniają wskazując, że matki słabo wykształcone są krzywdzone także
na innych obszarach, co dodatkowo obciąża i wpływa na same matki i na ich
potomstwo. Za takie czynniki uznają: częsty stres i dzieci częściej sprawiające trudności wychowawcze, brak czasu i środków materialnych, a ponadto
brak tak potrzebnego wsparcia społecznego. W ten klimat działający szkodliPor. A. HJERN, G.R. WEITOFT, F. LINDBLAD, Social adversity predicts ADHD-medication in school children – a national cohort study, „Acta Paediatrica” (2010) vol. 99, s. 920–924.
4
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wie na zdrowie dziecka wpisują się dodatkowo: konflikty rodzinne, rozdzielenie rodziny, a nierzadko i rozwód, oraz nieobecność jednego z rodziców.
Można pytać, czy omówiony raport jest odosobniony w lansowaniu tezy
o szkodliwości perturbacji rodzinnych dla zdrowia jej członków, zwłaszcza
najsłabszych tj. dzieci. Odpowiedź jest stanowczo przecząca, ponieważ kolejnej negatywnej tendencji zdrowotnej o korzeniach rodzinnych poświęcona
jest cała grupa publikacji.

RODZINA A OTYŁOŚĆ
Najpierw kolejny szwedzki raport5 – publikacja z roku 2008 – z wyników badań dotyczących nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 5–6 lat, które
przeprowadzono na danych z 7443 rodzin w tym kraju. Grupa badawcza
z Pediatrics and Diabetes Research Centre z Uniwersytetu Linköping jako tezę
badawczą założyła, że nie tylko jedzenie z sieci gastronomicznych typu Fast-food i brak ruchu, lecz także stres w rodzinie może być odpowiedzialny za
niezdrową otyłość potomstwa. Metodą ankietową pytano badanych o obciążenia rodzinne połączone ze stresem psychicznym, zgrupowane według
czterech obszarów: 1. rozstrzygające przeżycia życiowe, jak zgony, wypadki,
rozwody czy bezrobocie; 2. trudności wychowawcze; 3. brak wsparcia społecznego; 4. troski rodzicielskie. Rodziny były kwalifikowane według poziomu stresu, a za mocno zestresowane uznano te, które w ankiecie w przynajmniej w dwu z czterech ww. obszarów zaznaczyły mocne obciążenie.
Dzieci badano i towarzyszono im przez pierwsze 6 lat życia. W rezultacie
okazało się, że 4,2% badanych dzieci zakwalifikowano jako otyłe, przy czym
dzieci z mocno zestresowanych rodzin z większym prawdopodobieństwem
zagrożone były nadmierną wagą. Jako zalecenie badacze wskazali, że obok
pomocy w zmianie stylu życia należy takim rodzinom pospieszyć także ze
wsparciem psychospołecznym. Niezależnie od słabo sformułowanej tezy
końcowej (zwiększone prawdopodobieństwo nadwagi) badania wskazały
na zależność między stresem w rodzinie a tym zagrożeniem zdrowia. W kolejnych raportach na ten temat poszukiwałem potwierdzenia powyższej tezy.
W minionym roku w kilku przypadkach opublikowano wyniki badań,
podejmując problem nadwagi i otyłości. Zwiększona liczba studiów poświęcona tej problematyce jest prawdopodobnie związana z faktem kwalifiko5
Por. F.-S. KOCH, A. SEPA, J. LUDVIGSSON, Psychological Stress and Obesity, „The
Journal of Pediatrics” (2008) vol. 153, s. 6 , s. 839-844.e3; http://www.jpeds.com/article/
S0022-3476(08)00511-8/fulltext.
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wania otyłości do grupy „chorób cywilizacyjnych”6 i nazywania jej „chorobą
XXI wieku”. Otyłość jest chorobą ogólnoustrojową, którą charakteryzuje nadmiar tkanki tłuszczowej. Stopień nadmiernego otłuszczenia ciała sygnalizuje
wzrost zagrożenia zdrowia poszczególnej osoby. Kolejne raporty z Niemiec
i Kanady także skupiają się na groźnym zdrowotnie zjawisku nadmiernej
wagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które zapowiada poważne problemy w przyszłości. Zgodnie z naszym zamierzeniem badawczym skupimy się
na wydobyciu zależności między kondycją rodziny a stanem chorobowym.
Pierwszy program badawczy, którego wyniki opublikowano na stronach internetowych7, finansowany przez Bundesministerium für Bildung und
Forschung, traktuje problem otyłości i nadwagi jako zagadnienie systemowe.
Zwraca się w nim uwagę na fakt, że nadwaga staje się narastającym problemem we wszystkich krajach rozwiniętych i ma to związek zarówno z dobrobytem i nadpodażą żywności, jak i z kwitnącą kulturą braku ruchu. Z naszej perspektywy badawczej ważny jest jednak inny aspekt problemu, który
w jednej z prezentacji wyników określono wymownie: „nadwaga u młodzieży zostaje wzmocniona przez rozpad rodziny”8. Jeżeli ponadto połączyć dwa
fakty: obarczenie nadwagą dzieci i młodzieży oraz związek wielu schorzeń,
których listę w raporcie przytoczono, z otyłością oraz zagrożenia szans życiowych tej grupy społecznej za sprawą niekontrolowanego otłuszczenia ciała,
to w całej rozciągłości rysuje się problem zdrowotnego przełożenia sytuacji
rodziny. Złożoność problemu nadwagi dochodzi do głosu także w fakcie, że
na efekt końcowy składa się i zespół szkodliwych nawyków, przyswojonych
przede wszystkim w domu rodzinnym, do czego jeszcze wrócimy, i sama
atmosfera rodziny, w której rozwija się młody człowiek. Wydaje się, że istotnym dokonaniem nowych badań nad otyłością jest wyakcentowanie i uświadomienie społeczeństwu i osobom odpowiedzialnym, że nie da się tego problemu zredukować wyłącznie do błędnych zachowań indywidualnych.
Naukowcy z Instytutu Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Stuttgarcie, którzy prowadzili referowane 5-letnie badania, poszukiwali społecznych
przyczyn otyłości. Okazało się, że nie pomniejszając roli społeczeństwa dobrobytu z jego negatywnym oddziaływaniem, szczególna rola „promotora
nadwagi” przypada także rozpadowi struktur społecznych i kulturowych,
Por. J. STRUCZYŃSKI, Otyłość – choroba cywilizacyjna, http://www.panacea.pl /
articles.php?id=44 (dostęp: 16.01.2011).
7
Por. Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als
systemisches Risiko, http://www.zirn-info.de/indexadi.htm (dostęp: 10.01.2011).
8
Studie: Übergewicht bei Jugendlichen wird durch Zerfall der Familie verschärft, „ImabeNewsletter“, http://www.imabe.org/index.php?id=1362 (dostęp: 02.2010).
6
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zwłaszcza rodziny. W wielu badanych przypadkach niestabilne środowisko
rodzinne działało wzmacniająco na problem nadwagi u młodego pokolenia.
Dzieci zostają bowiem jedynie w niedostatecznym stopniu przygotowane do
radzenia sobie w wymagających warunkach życiowych, przy równoczesnym
zaniedbaniu przez rodzinę wprowadzenia (wyćwiczenia) w zdrowy styl życia. A przecież podstawowe umiejętności, jak samodyscyplina, umiejętność
rezygnacji dla ważnych motywów, podejmowanie decyzji trafnych, opartych
na poznaniu faktów, nabywa się „w normalnym przypadku w domu rodzinnym”, stwierdza socjolog M. Wick, prowadzący zespół badawczy.
Nie da się ukryć, że przemiany strukturalne nabierające rozpędu od lat
siedemdziesiątych XX wieku doprowadziły do narastających deficytów wychowawczych. Jako najistotniejsze czynniki rodzinne napędzające niezdrową nadwagę wskazano: rozpad rodziny, zawodowo uwarunkowaną nieobecność obydwojga rodziców w domu, brak zsynchronizowania programu
dnia poszczególnych członków rodziny. Oddziaływanie różnych kombinacji
szkodliwych czynników prowadzi do tego, że dzieci są pozostawione same
sobie w kształtowaniu własnej kultury jedzenia i spędzania wolnego czasu.
Nie tylko więc stres spowodowany negatywnymi czynnikami aktywnymi
w niestabilnej rodzinie, lecz także brak właściwego „wychowania konsumpcyjnego i wypoczynkowego” przyczynia się do spotęgowania problemu otyłości młodych. Stawiając taką diagnozę, badacze konsekwentnie idą o krok
dalej, zwracając uwagę, że dość generalne niepowodzenia profilaktyki i programów naprawczych dotyczących otyłości wynikają z braku uwzględnienia
wspomnianego czynnika społecznego (rodzinnego).
Przy diagnozie społecznego kontekstu otyłości nie można także pominąć czynnika socjoekonomicznego statusu rodziny, który przekłada się na
nawyki żywieniowe i styl życia. Nie tylko bowiem zainteresowanie i wiedza
dotyczące powyższych posiadają znaczenie, lecz także dostępne środki, które
dają możliwości wyboru tego, co zdrowsze, lub stanowią trudną do pokonania barierę. Ten faktor dotyczy zarówno żywienia, jak i możliwości spędzania wolnego czasu, a nawet samej dysponowalności czasem, kiedy niedobory materialne zmuszają do podejmowania kolejnych zajęć zarobkowych.
Kolejne czynniki pozostające w obszarze okołorodzinnym to jakość mieszkania, która albo zachęca do aktywności, albo skłania do pasywności, oraz
usytuowanie miejsca zamieszkania. W ostatnim przypadku istotne znaczenie może mieć z jednej strony stres wynikający z socjalnej problematyczności
najbliższego środowiska, a z drugiej lęk przed np. kryminalnym otoczeniem,
który zniechęca do swobodnego poruszania się. Mocna teza postawiona jako
wniosek badawczy brzmi, że bez zmiany społecznych warunków ramowych
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kuracje odchudzające i programy naprawcze pozostaną nieskuteczne. Jeżeli
bowiem przyswojone szkodliwe wzorce zachowań i środowisko promujące
nadwagę wspólnie oddziałują na młodego człowieka, to ani dobre chęci, ani
podejmowane kuracje nie są w stanie doprowadzić do przełomu.
Konieczna jest więc radykalna zmiana podejścia do problemu otyłości dzieci i młodzieży (podobnie chyba dorosłych), która oznaczać będzie
odejście od indywidualnych kuracji odchudzających na rzecz pozytywnych
zmian struktur ramowych (dynamiki rodziny), które promować będą wybór
zdrowych opcji żywieniowych i nawyków życiowych. W ramach możliwych
działań pomocowych rodziny wymienia się zarówno wzmożony i regularny
wspólny wypoczynek na świeżym powietrzu, podjęcie świadomych wysiłków wychowawczych w obszarze żywienia i ruchu/sportu, przeciwdziałanie (indywidualne i w ramach zrzeszeń) trendom medialnym i społecznym
promującym niezdrowy tryb życia, jak i – w przypadku niedomagań rodziny
– przejęcie (części) jej zadań wychowawczych przez odpowiednio przygotowane instytucje wychowawcze. Już propozycja takiego rozwiązania pokazuje, że realnie trzeba się liczyć z niedomogami rodziny jako środowiska wspierającego zdrowie. Kolejne niemieckie badania (Forsa-Studie)9, tym razem na
zlecenie Deutsche Angestellten-Krankenkasse, potwierdzają rozmiary problemu
otyłości, jego zakres i wskazują kolejny czynnik związany z rodziną, który
nadwagę potęguje. Generalnie autorzy badania stwierdzają, że pediatrzy
w liczbie 1000 – ankietowani w kwietniu 2010 roku – potwierdzają (96% ankietowanych), iż coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę i jest nieruchliwa. Ich
zdaniem, w ciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo poważnie wzrosła liczba
chłopców (o 57%) i dziewczynek (o 39%) w wieku od 6 do 9 lat posiadających nadwagę. W liczbach bezwzględnych prawie połowa wszystkich dzieci
w tych ramach wiekowych jest zbyt gruba. Nadwaga jest jedną z przyczyn
deficytów motorycznych, z których większość występuje już u 61% dzieci
trzy- do pięcioletnich. Także w tym przypadku tendencja jest wzrostowa.
Tyle wyniki badań, natomiast uwagę zwraca powiązanie tych faktów z nadmiernym korzystaniem z telewizji10, należałoby dodać: także z komputera,
a zwłaszcza z Internetu. Taka konstatacja wskazuje na możliwą i niezbędną
wychowawczą rolę rodziny w zakresie „ascezy medialnej”.
Wyniki: Motorische Defizite und Übergewicht bei Kindern – Befragung von Kinderärzte,
http://www.presse.dak.de/ps.nsf/Show/DC0F0D355E847F47C12577110046579F/$File
/20100429 _DAK-Studie_%DCbergewicht_final.pdf (dostęp: 20.01.2011).
10
Tak np. Public Health: Kinder werden dicker und unbeweglicher. Zu viel Fernsehen schadet Kindern laut Studie nachhaltig, „Imabe-Newsletter”, http://www.imabe.org/index.
php?id=1397 (dostęp: 05.2010).
9
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Problem ten został z kolei szeroko potraktowany przez kanadyjski
długofalowy program badawczy prowadzony przez Lindę S. Pagani z Uniwersytetu w Montrealu11. Jako że we wczesnym dzieciństwie rozwijają się
struktury mózgowe i trwałe sposoby zachowań, wprowadzone zmiany posiadają charakter długotrwały. Kiedy więc małe dzieci spędzają zbyt dużo
czasu przed telewizorem, odbija się to na stałe na ich stanie zdrowia. W ramach Quebec Longitudinal Study of Child Development przebadano 1314 dzieci
w wieku od 1,5 do 4,5 lat, a następnie zestawiono wyniki z zachowaniami
tych samych dzieci jako dziesięciolatków. U dzieci, które we wczesnym dzieciństwie oglądały więcej niż 2 godziny telewizji dziennie, zaobserwowano
większe problemy szkolne, gorsze odżywianie się, nieruchliwość i nadwagę
– w porównaniu z resztą populacji równolatków. Dlatego badacze postulują,
aby rodzice przestrzegali i realizowali „Wytyczne amerykańskiej Akademii
Medycyny Dziecięcej”12, które w tym temacie brzmią następująco: jak najmniej konsumpcji telewizji dla dzieci poniżej dwóch lat, natomiast generalnie dla dzieci nie więcej niż 1–2 godziny telewizji dziennie. Zamiast kontaktu
z mediami zaleca się działania interaktywne, które służą zdrowiu i rozwijają
mózg, a do których należą wspólne (rodzinne) rozmowy, zabawy, śpiewanie
i czytanie. Musi niepokoić, że konieczne staje się przypominanie rodzicom
o formach aktywności i zasadach, które jeszcze niedawno – pokoleniowo patrząc – były oczywiste i przyswajane były właśnie „w domu”.

TERAPEUTYCZNY WPŁYW RODZINY
Przegląd interakcji między rodziną a zdrowiem jednostki kończymy
raportem naukowym dotyczącym dynamiki odczuwania bólu i zdrowienia
pod wpływem troski najbliższych. Wyniki badań został ogłoszone w paź11
Raport opublikowano: L.S. PAGANI, C. FITZPATRICK, T.A. BARNETT, E. DUBOW,
Prospective Associations Between Early Childhood Television Exposure and Academic, Psychosocial, and Physical Well-being by Middle Childhood, „Archives of Pediatrics & Adolescent
Medicine” (2010) vol. 164, nr 5, s. 425–431.
12
„Limit children’s total media time (with entertainment media) to no more than 1 to
2 hours of quality programming per day. […] Discourage television viewing for children
younger than 2 years, and encourage more interactive activities that will promote proper
brain development, such as talking, playing, singing, and reading together”. American
Academy of Pediatrics: Children, Adolescents, and Television, „Pediatrics” (2001) vol.
107, nr 2, s. 423-426. Podaję za: http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/
pediatrics; 107/2/423#Recommendation (dostęp: 20.01.2011).
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dzierniku 2009 roku w Berlinie, w czasie Kongresu nt. bólu13. Zasadnicze
przesłanie brzmiało, że zachowanie partnera lub krewnych może rozstrzygać
o stanie zdrowia/samopoczuciu pacjentów z chronicznym bólem. Zależność
ta jest złożona, gdyż o ile społeczne wsparcie pomaga w walce z bólem, o tyle
nadmierna troska, z jednej, a zarzuty, z drugiej strony, pogarszają sytuację
chorego członka rodziny. „Krewni mają z pacjentem wyraźnie częściej do
czynienia niż lekarze i terapeuci, dlatego ich wpływ na stan bólu jest z reguły
silniejszy i często, mimo krótkotrwałych sukcesów stacjonarnej lub częściowo stacjonarnej terapii, przyczynia się do powrotu do stanu wyjściowego”,
twierdzi R. Saratowski, specjalista od zwalczania bólu z Drezna. Właśnie
w rodzinie utrwalają się nawyki, które promują zdrowie lub je nadwyrężają.
Ponadto okazało się, że leczenie pacjentów w interdyscyplinarnych centrach
było tym skuteczniejsze, im bardziej było wspierane przez rodziny chorych.
Pozytywny wpływ na terapię bólu ma wsparcie współmałżonka przede
wszystkim wtedy, kiedy dokonuje się na płaszczyźnie społeczno-emocjonalnej. Taki rodzaj wsparcia sprawia, że chorzy są mniej depresyjni, a w konsekwencji odczuwają mniejszy ból14. Negatywny wpływ krewnych na odczuwanie bólu ma miejsce wtedy, gdy najbliżsi z troski starają się permanentnie
wyręczać chorego z nieprzyjemnych czynności. Na krótką metę przynosi to
ulgę, w dłuższej perspektywie natomiast utrudnia pacjentowi samodzielne
funkcjonowanie w codzienności. Prawdopodobnymi przyczynami takiego
rozwoju wydarzeń są zwiększenie koncentracji na bólu w przypadku braku
aktywności oraz utrata przekonania o samodzielności działania, która wzmaga depresję zasadzającą się na przekonaniu o własnej niezdatności. Ponadto
brak aktywności skutkuje zanikiem mięśni, a to przekłada się negatywnie na
odczuwanie bólu. Z kolei samodzielne działanie, podobnie jak aktywność
fizyczna i społeczna w możliwych dla chorego ramach prowadzą do redukcji
odczuwania bólu. Pomoc rodziny powinna się więc koncentrować na wspieraniu aktywności chorego, przy równoczesnej akceptacji granic możliwości
wyznaczanych przez ból i chorobę, ponieważ nadmierne wymagania także
mogą prowadzić do chroniczności negatywnych odczuć. Jako praktyczny
postulat z przytaczanych badań zaprezentowano proste instrumenty umożliwiające zebranie danych dotyczących osób najbliższych chorego (zwł. partnera), aby w przyszłości właściwie wykorzystać ich wpływ terapeutyczny,
Podstawowe tezy zob. np. Fürsorge der Familie beeinflusst Schmerzempfinden und Genesung, „Imabe-Newsletter”, http://www.imabe.org/index.php?id=1317 (dostęp: 10.2009).
14
Por. J. PERNSTEINER, Fürsorge verschlimmert den Schmerz. Angehörige von Patienten
im Fokus der Schmerzforschung, „Pressetext Austria”, http://pressetext.at/news/091009024/
fuersorge-verschlimmert-den-schmerz/ (dostęp: 20.01.2011).
13
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gdyż jak dotąd był on niedoceniany. W związku z powyższym proponuje się
np. powrót do wywiadów medycznych z udziałem obydwojga małżonków.
Dodanie powyższej perspektywy terapeutycznej pokazuje wciąż jeszcze za mało odkrytą i docenioną złożoność interakcji, które dokonują się
w rodzinie, poszerzając horyzont ingerencji także w kierunku leczenia, a nie
tylko prewencji zdrowotnej czy unikania działań szkodliwych. Wracając natomiast do tytułowego w niniejszym tomie problemu przemocy w rodzinie,
to przyjęta perspektywa zdrowotna obnaża kolejny obszar destrukcji dokonującej się w ramach takiej przestępczej aktywności. Zagrożeniem zdrowia
jest bowiem nie tylko sama przemoc fizyczna skierowana na ciało ofiary, lecz
także inne formy agresji niszczące jej środowisko społeczne i psychiczne.
Potwierdzają to kontakty z ofiarami przemocy, które są „całe schorowane”,
nawet jeżeli konkretnej przyczyny dla fizycznego schorzenia nie da się zdiagnozować.

RODZINA JAK ZDROWIE – PODSUMOWANIE
Tytuł tego punktu stanowi w jakiejś mierze próbę parafrazy jednego
z najbardziej znanych tekstów literackich: „Rodzino, ty jesteś jak zdrowie…”,
bowiem fundamentalność tej zależności okazuje się w świetle przeanalizowanych raportów uderzająca. Podsumowując przedstawione wyżej tezy,
zwraca najpierw uwagę fakt, że wpływ rodziny, atmosfery i relacji interpersonalnych w niej dominujących jest dwojakiego rodzaju. Jedna przestrzeń
obejmuje wszelkie wpływy promujące zdrowie, a rozciąga się od odkrywania sensu własnej egzystencji, przez większą rozwagę w podejmowaniu
ryzyka – właśnie dla dobra kochanych osób, i podejmowanie świadomych
działań wychowawczych od postaw służących zdrowiu, po ściśle terapeutyczną pomoc w znoszeniu bólu i zdrowieniu. Aktywność członków rodziny
może przy tym być wieloraka: kształtowanie właściwej atmosfery wzajemnego szacunku i miłości, przekaz informacji, wychowanie, własny przykład
ochrony życia i zdrowia itp.
Na drugiej płaszczyźnie plasuje się ogromny potencjał możliwych działań „zatruwających zdrowie”, który został niejako streszczony przez przywołanie przemocy rodzinnej. Wiadomo, że korzystniej jest stosować prewencję
niż leczyć, ale także negatywne wpływy muszą zostać zdiagnozowane, aby
odpowiedzialnie kształtować właściwą atmosferę rodziny. Skala możliwych
zaburzeń zainicjowanych wpływem rodzinnym (lub zaniedbaniem) jest bardzo szeroka, ale dobrze się dzieje, że specjaliści z różnych dziedzin coraz
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częściej zwracają uwagę na istniejące zależności. Nie ulega wątpliwości, że
obserwowany kryzys i/lub rozpad rodziny, wielość quasi-rodzinnych form
życia oraz celowa polityka osłabiająca rodzinę zbierać będą żniwo także na
polu wielorakich zaburzeń zdrowia członków takich rodzin czy związków.
Starając się o pozytywną wymowę ostatniego wątku, należałoby podkreślić,
że także w przyszłości większa pomoc rodzinie (i silniejsza rodzina) oznaczać będzie zdrowsze społeczeństwo, także fizycznie zdrowsze.
W ramach podsumowania nie może zabraknąć wątku, który kilkakrotnie dochodził już w artykule do głosu, mianowicie szczególnej podatności
dzieci i młodzieży na oddziaływanie rodziny w obszarze zdrowia. Stopień
odpowiedzialności dorosłych członków tej podstawowej społeczności jest
tym większy, im bardziej od nich zależy kształt przyszłości zdrowotnej
dziecka. Ilustrując aktualność i wagę problemu, chciałbym zakończyć przywołaniem jednego z doniesień naukowych kończących rok 2010, mianowicie
z przedostatniego dnia roku.
Wtedy opublikowane zostały przez M. Arrue z Wydziału Psychologii
Uniwersytetu w Kraju Basków wyniki dysertacyjnego projektu badawczego pod nazwą Lifestyle habits and psychological factors in adolescence and youth
in the Autonomous Community of the Basque Country15. Autorka przebadała
odpowiednimi kwestionariuszami 2018 młodych z Kraju Basków, w wieku
13–17 i 18–26 lat, z uwzględnieniem wieku i płci. Okazało się, że nastolatki
i młodzi dorośli żyją bardziej niezdrowo niż oczekiwano, a nawet bardziej
ryzykownie, niż sami myśleli. Subiektywnie pozytywniejsze wartościowanie
swoich zachowań jest o tyle groźne, że ani nie skłania do ich korekty, ani nie
uświadamia zagrożenia zdrowia. Styl życia młodych okazał się niezdrowy
z perspektywy nawyków żywieniowych, konsumpcji alkoholu, braku ruchu
i ryzykownych zachowań seksualnych. Powyższe zachowania uzupełnione
o palenie papierosów i używanie narkotyków nasilają się z wiekiem. Dodatkowo młody organizm osłabiany jest niedoborami snu. Przedstawiony stan
faktyczny, nawet jeżeli przedstawia obraz rzeczywistych ataków na zdrowie,
niekoniecznie jednak wprost związany jest z rodziną. Znaczenie wpływu rodziny wyraźnie dochodzi do głosu w interpretacji wyników badań.
Wszystkie wspomniane wyżej negatywne nawyki ujawniają już młodzi
w wieku wczesnej adolescencji, natomiast stają się one dominujące w grupie
młodych dorosłych (19–26). Formy zachowania, które młodzi nabywają (wyćwiczą) w okresie adolescencji są w późniejszym życiu bardzo trudno rewi15
Omówienie wyników zob.: M. ARRUE, Prevention of bad lifestyle habits should be tackled even before 13 years, http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/ef-pob123010.
php (dostęp: 30.12.2010).
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dowane, a więc oddziałują na stan zdrowia na daleką nawet przyszłość. Stąd
„kampania prewencyjna”, aby mogła odnieść skutek, powinna rozpocząć się
przed 13. rokiem życia. Zdaniem badaczki, krytyczną granicę wiekową stanowi 16. rok życia, gdyż tu rozstrzyga się, czy młodzież świadomie zaczyna
bardziej dbać o swoje zdrowie, czy też przeciwnie – wybiera ryzykowny dla
zdrowia styl życia. Warto przy tym dodać, że bardziej zagrożone wydają się
młode kobiety. Jak wspomniano, zmiana nawyków w późniejszym wieku
jest wątpliwa, żeby nie powiedzieć niewykonalna.
Wskazanie krytycznego dla prewencji zdrowotnej wieku wyraźnie
wskazuje na środowisko, które powinno mieć możliwość pomocy w wyborze właściwego stylu życia, mianowicie na rodzinę. To tu młodzi mogliby
przyswoić sobie właściwe nawyki, w konfrontacji zarówno z odpowiedzialną postawą (świadectwem) dorosłych, jak i z atmosferą zaufania do najbliższych. W mniejszym stopniu chodzi natomiast o sam przekaz wiedzy,
gdyż tę młodzi zdają się posiadać, brakuje im natomiast odpowiedzialnych
zachowań. Zaskakujące jest jednak, że badaczka w swoich wnioskach jednoznacznie pomija rodzinę, zalecając interdyscyplinarne działania prewencyjne, które zmodyfikują „niekorzystne czynniki kulturowe, gospodarcze
i ustawowe” prowadzące do ryzykownych zachowań. Wydaje się, że w tym
ujęciu ujawnia się programowe niejako wyłączenie rodziny z oddziaływania
wychowawczego na młode pokolenie, co tym bardziej powinno mobilizować świadomych rodziców i krewnych do dojrzałych i odpowiedzialnych
działań pomocowych względem dzieci i młodzieży.

ZAKOŃCZENIE
Punkt wyjścia artykułu stanowi teza, że zdrowie człowieka zależne jest
od kondycji rodziny, w której żyje, stąd jej dysfunkcje, rozpad czy pojawiająca się w jej ramach przemoc szkodzą zdrowiu i życiu. Tekst jest próbą zweryfikowania lub falsyfikacji tezy o istnieniu znaczącego wpływu jakości rodziny na stan zdrowia, w oparciu o najnowsze dostępne opracowania naukowe,
zasadniczo z roku 2010. Okazało się, że przynajmniej w kilku raportach
wprost odniesiono się do tej kwestii, wyraźnie precyzując charakter i stopień
oddziaływania. Kolejne kroki badawcze wyznaczyły obszary wskazywane
w raportach. Były nimi: wpływ relacji społecznych na ryzyko śmierci; znaczenie dysfunkcji rodziny dla rozwoju zespołów chorobowych, przy czym
w opracowaniach wprost pisano o ADHD i najszerzej o otyłości oraz nadwadze; pozytywny i negatywny wpływ członków rodziny (szczególnie współ-
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małżonka) na odczuwanie i terapię bólu. W ramach wniosków podsumowujących usystematyzowane zostały promujące zdrowie wpływy rodziny oraz
ingerencje o charakterze szkodliwym. Na koniec uwaga skupiona została na
szczególnie wrażliwej na wpływy grupie – na dzieciach i młodzieży, których
nawyki i zachowania nieodwracalnie kształtują się w okresie wczesnej adolescencji, a wiec w rodzinie.

FAMILY DETERMINES HEALTH THE MATTER OF A SIGNIFICANT DEPENDENCE
The starting point of this paper is the assumption that the health of a human depends on the condition of the family they live in, and hence its dysfunctions, decay or
emerging of violence can do harm to the health and life. The article is an attempt to verify
or falsify the argument that there is a significant influence of the quality of a family on the
state of health, based on the latest scientific reports, basically from 2010. It has turned out
that at least in a few reports there has been a direct link to this issue, with clarifications of
the character and extent of the influence.
Next research steps have been outlined by the areas indicated in the reports. These
were: the influence of the social relations on the risk of death; the importance of dysfunctions of a family for development of diseases, yet the papers discussed directly ADHD
and most broadly the obesity and overweight; positive and negative influence of the family members (a spouse mainly) on experiencing and therapy of pain.
As summarizing conclusions, the health promoting influences of a family have been
discussed as well as the harmful ones. Finally, the attention was brought to the most
influence-sensitive group – children and youth, whose habits and behavior are irreversibly shaped during the early adolescence, and so in family.
tłum. Piotr Morciniec
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PRZEMOC WOBEC RODZINY
SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY BIOETYKI SPOŁECZNEJ

Przemoc, jaka nieraz dokonuje się w rodzinie, jest niewątpliwie jednym
z najpoważniejszych problemów dotykających współczesną cywilizację.
Jako zjawisko patologiczne jest ona analizowana głównie w perspektywie
wewnętrznych interakcji członków rodziny, jak np. seksualne wykorzystywanie dzieci, fizyczne lub psychiczne molestowanie jednego z członków
rodziny, przemoc fizyczna, zadawanie cierpienia, bólu itp. Mało kto jednak
zastanawia się, że przemoc może dotyczyć także całej rodziny; mamy tu na
myśli szczególnie działalność niektórych grup wobec tej najmniejszej komórki społecznej. W tym przypadku podmiotem działania nie jest indywidualna osoba, lecz jakaś instytucja – rząd, firma, organizacja międzynarodowa,
itp. W naszym artykule zajmiemy się właśnie tym problemem. Spróbujemy
wykazać, że rodzina współczesna stała się przedmiotem wielu ataków, dążących do pomniejszenia jej roli społecznej, co stało się niewątpliwie jedną
z przyczyn jej osłabienia.

PRZEJAWY PRZEMOCY WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
Począwszy od pierwszej połowy XX wieku daje się zauważyć w świecie
powstanie antynatalistycznej polityki, która często, kierując się doraźnymi
celami, traktuje ludzkie życie i zdrowie jako środek do osiągnięcia swych
własnych priorytetów. Pośrednio uderza ona także w rodzinę1. Posługuje się
określonymi metodami działania, wykorzystując do realizacji swoich celów
organizacje prywatne, państwowe i międzynarodowe. Do dyspozycji ma
Por. M. SCHOOYANS, Bioethique et population. Le choix de la vie, Paris 1994, s. 101–
132; tenże, Maitrise de la vie, domination des hommes, Paris 1986, s. 27–52.
1
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określony budżet, pochodzący ze składek różnych państw, jak również dotacje różnych fundacji, stawiających sobie skądinąd wzniosłe cele. W swoje
tryby wciąga zarówno biomedyczne centra naukowe, szpitale, jak i ośrodki służby zdrowia. Co więcej, wykorzystuje także dorobek myślowy wielu
socjologów, ekonomistów, prawników, filozofów, a nawet teologów. Owa
polityka, którą w języku angielskim określa się terminem „anty-life”, ukrywa
się pod szyldem praworządności, dialogu ogólnoświatowego i troski o rozwój gospodarczy ubogich krajów Trzeciego Świata. W gruncie rzeczy jest
nowego rodzaju totalitaryzmem na skalę ogólnoświatową, dotychczas niespotykaną.
Powyższa teza jest niewątpliwie bardzo śmiała i wymaga uzasadnienia.
Poniżej postaramy się to uczynić na konkretnych przykładach: antykoncepcji, sztucznego zapłodnienia, aborcji i eksperymentów genetycznych na embrionach.
a. Upowszechnienie antykoncepcyjnych metod regulacji urodzeń
We współczesnym świecie coraz powszechniej stosowane są sztuczne
metody regulowania płodnością. Postawa antykoncepcyjna stanowi obecnie
szeroko zaakceptowany sposób „zabezpieczania się” przed „niechcianą” ciążą. Na dowód można przytoczyć pewne cyfry, mówiące o stopniu stosowania antykoncepcji, które zilustrowane są w poniższej tabeli:
Tabela 1. Procent małżeństw stosujących antykoncepcję lub sterylizację2
Procent małżeństw,
w których kobieta jest w wieku prokreacyjnym
Region świata

Sterylizacja

Pigułka Zastrzyki

Wkładki
wewnątrzmaciczne

Kobiety

Mężczyźni

Świat

17

5

8

1

12

Kraje rozwijające się

20

5

8

1

14

Afryka

1

0,1

6

1

14

Azja i Oceania

23

6

4

1

16

Ameryka Łacińska
i Karaiby

21

1

16

1

7

Kraje wysoko
rozwinięte

8

4

16

0,1

6

Za: L’Informe conciso sobre la situacion demografica en el mundo en 1995, New York,
ONU 1995, s. 21.
2
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Wymownym przykładem kraju, w którym zauważa się gwałtowny spadek dzietności wskutek stosowania antykoncepcji i sterylizacji, jest Brazylia;
w latach 60. XX w. średnia ilość dzieci urodzonych przez kobiety w wieku od
15 do 49 lat wynosiła tam 6,28, podczas gdy w roku 1984 już tylko 3,533. Poniższa tabela przedstawia wyniki badań i obliczeń Brazylijskiego Instytutu
Geograficznego i Statystycznego, dotyczące kobiet w przedziale wiekowym
15 - 44 lat, żyjących w związkach małżeńskich; podaje ona procentową ilość
tych kobiet, które stosują różne metody antykoncepcyjne (w różnych regionach Brazylii):
Tabela 2. Procent kobiet brazylijskich stosujących metody antykoncepcyjne lub po sterylizacji4
Kobiety aktualnie żyjące w związkach małżeńskich,
w wieku 15–44 lat
Stosujące
jakąkolwiek
antykoncepcję
Region
oprócz sterylizacji
Po sterylizacji
(pigułka, wkładka, prezerwatywa itp.)
Brazylia

57,8 %

27,2 %

Rio de Janeiro

52,3 %

33,6 %

Sao Paulo

55,4 %

31,5 %

Południe

74,6 %

18,3 %

Północny Wschód

52,1 %

25,3 %

Północny Zachód i Centrum

32,1 %

42 %

Kobiety brazylijskie decydują się na zabieg sterylizacji najczęściej w wieku około 30 lat. W 23,6% przypadków następuje to po urodzeniu drugiego
dziecka, zaś w 47,6% – po urodzeniu trzeciego. Aż 72% wszystkich sterylizacji dokonuje się przy okazji porodów za pomocą cięcia cesarskiego; wiele tych zabiegów dzieje się bez pełnej świadomości kobiet, zwłaszcza tych,
które pochodzą ze środowiska ubogiego. Niejednokrotnie dokonuje się ich
pod wpływem dezinformacji, czy nawet fizycznej lub psychicznej presji wywieranej na kobietę.
Jest rzeczą zadziwiającą, że aż tak duży procent kobiet przeszło zabieg sterylizacji, który oficjalnie jest zabroniony przez prawo brazylijskie.
Za: M. SCHOOYANS, La derive totalitaire du liberalisme, Paris 1995, s. 161.
Za: C. CARDOSO da SILVA SIMOES, LUIZ ANTONIO PINTO de OLIVEIRA, Perfil estatistico de criancas e maes no Brasil. A situacao da fecundidate; determinantes gerais e caracteristicas da trasicao recente, Rio de Janeiro – La Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica, s. 50.
3
4
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Co więcej, według obliczeń wspomnianego wyżej Instytutu Statystycznego,
aż 43,4% tych zabiegów wykonano darmowo w szpitalach państwowych5.
Ta dziwna sytuacja jest prawdopodobnie wynikiem istnienia dwóch czynników. Po pierwsze, w Brazylii, gdzie przyrost naturalny jest jeszcze wciąż
stosunkowo wysoki, przeprowadzane są różne globalistyczne programy
antynatalistyczne, finansowane np. przez WHO6. Po drugie, Brazylia stoi
w przededniu oficjalnego, prawnego uznania legalności sterylizacji, zaś powyższy przypadek jest przykładem na to, jak ewolucja obyczajów i praktyk
w społeczeństwie pociąga za sobą i wymusza zmianę prawa.
Antykoncepcyjne metody regulacji urodzeń oraz sterylizacja są popierane przez rządy państw o szczególnie wysokim przyroście naturalnym.
Dzieje się tak głównie w krajach Trzeciego Świata oraz Dalekiego Wschodu.
Na przykład w 1976 roku, za rządów premier Indiry Gandhi, wprowadzono
w Indiach przymusową sterylizację w przypadkach małżeństw, które mają
już kilkoro dzieci. W tamtych czasach populacja tego kraju, licząca ok. 700
mln, wzrastała miesięcznie o 1 mln, zaś według obliczeń mniej niż 45% małżeństw stosowało jakąkolwiek metodę planowania rodziny7. Wprowadzenie
tak drastycznych przepisów próbowano uzasadnić argumentem, iż w wyjątkowych sytuacjach – według wyrażenia I. Gandhi – „niektóre prawa osobiste
muszą zostać zawieszone dla ogólnego dobra, rozwoju i egzystencji kraju”8.
Ówczesną sytuację Indii próbowano nawet przyrównać do stanu wojny, kiedy to indywidualne prawa osoby muszą być poświęcone w celu ratowania
egzystencji całego narodu. Również w latach 80. XX wieku w Indiach przeprowadzono wiele odgórnych programów, mających na celu maksymalne
ograniczenie przyrostu ludności; rząd dotował dystrybucję pigułek hormonalnych, prezerwatyw oraz popierał sterylizację w przypadku obu płci. Kobieta w wieku rozrodczym, która zgłaszała się do punktu medycznego, aby
poddać się zabiegowi podwiązania jajowodów, otrzymywała od państwa
premię w wysokości 22$, zaś mężczyzna decydujący się na wasektomię –
15$9 (warto tu zauważyć, że przeciętny miesięczny zarobek w Indiach wynosił wówczas ok. 6$)10.
W Chinach polityka restrykcyjna rządu, mająca na celu ograniczenie
liczby urodzeń, jest jeszcze bardziej rygorystyczna. W 1979 r. rząd tego kraju
Tamże, s. 54.
Por. M. SCHOOYANS, La derive totalitaire du liberalisme, dz. cyt., s. 163.
7
Por. A.C. VARGA, The Main Issues in Bioethics, New York 1984, s. 42.
8
„The New York Times” 3 (1976) 19.
9
A.C. VARGA, The Main Issues in Bioethics, dz. cyt., s. 43.
10
Tamże.
5
6
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ogłosił plan, którego celem było niedopuszczenie do przekroczenia liczby
ludności powyżej 1,2 mld; dalekosiężnym zaś zamierzeniem jest spadek liczby populacji do 700 mln w roku 208011. Idealnym wzorcem jest model rodziny z jednym dzieckiem; tylko ono objęte jest bezpłatną opieką zdrowotną.
Za realizację tego odgórnego postulatu rodzinie przyznawane są określone
nagrody i premie, zaś jego zlekceważenie pociąga za sobą utratę tych świadczeń z koniecznością zwrotu wcześniejszych; urodzenie zaś trzeciego dziecka wiąże się z dziesięcioprocentowym okrojeniem miesięcznych zarobków.
Preferowane są wszelkie zabiegi sterylizacyjne (zarówno mężczyzny jak i kobiety) oraz aborcyjne12.
Z tej pobieżnej prezentacji przejawów antykoncepcyjnego stylu regulacji urodzeń w trzech największych krajach Ameryki Pd. i Azji wnioskujemy, że w wielu rejonach współczesnego świata istnieje swoista polityka
antynatalistyczna, która nie cofa się nawet przed odgórnym projektowaniem
modelu rodziny oraz ingerencją w ludzki organizm, co szczególnie jaskrawo
jest widoczne w różnych formach nacisku, mających na celu poddanie się
zabiegowi ubezpłodnienia. Polityka ta jest realizowana nie tylko na płaszczyźnie poszczególnych państw, lecz także w odniesieniu do całej ziemskiej
populacji, co przejawia się chociażby w promulgowaniu różnych dokumentów międzynarodowych za pomocą organów ONZ. Przykładem może tu
być Raport Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych
(FNUAP) z dnia 13 maja 1991 roku poświęcony światowej populacji13. Dokument ten jest wezwaniem do władz politycznych, narodowych jak i międzynarodowych, do rządów, organizacji, pracowników mediów, nauki etc.
o zaangażowanie się w realizację projektu szerokiego dostępu do antykoncepcji dla wszystkich ludzi na całym świecie14. Porusza problem kosztów,
które są z tym związane, jak również z wdrożeniem nowych, skuteczniejszych jej metod. I tak np. wprowadzenie na rynek samego tylko norplantu
wiąże się z wydatkiem ok. 200 mln dolarów, który musi ponieść przemysł
farmaceutyczny. W tekście wyszczególnione są także inne metody, włącznie
z wczesnoporonnymi, przy równoczesnym milczeniu odnośnie metod naturalnych15. Według projektu liczba osób z krajów Trzeciego Świata, stosujących antykoncepcyjną formę regulacji płodności, miała wzrosnąć w ostatnim
Tamże, s. 44.
Por. H. YUAN TIEN, China: Demographic Billionaire, „Population Bulletin” 4 (1983),
s. 31–34.
13
Por. FNUAP, l`Etat de la Population mondiale, New York 1991.
14
Por. tamże, s. 30.
15
Por. tamże, s. 32.
11

12
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dziesięcioleciu XX wieku z 1,5 do 2 miliardów16. W tym samym czasie średnia
ilość dzieci urodzonych przez jedną kobietę w krajach rozwijających się miała spaść z 3,8 do 3,317. Z innych dokumentów organizacji międzynarodowych
na szczególną uwagę zasługuje raport Światowej Organizacji Zdrowia z 1992
roku, w którym WHO uzasadnia swoje wsparcie badań nad globalnym ograniczeniem przyrostu populacji18.
Upowszechnienie antykoncepcyjnych metod regulowania płodnością
przybrało obecnie tak wielkie rozmiary, że można o nim mówić jako o prawdziwym zjawisku społecznym. Szczególnym jego denuncjatorem jest belgijski teolog Michel Schooyans, który nie waha się używać bardzo mocnej terminologii w odniesieniu do opisywanych zjawisk, jak np. „ogólnoplanetarny
pochód” nowych metod ograniczenia liczby urodzeń, w który zaangażowane są organizacje międzynarodowe na czele z ONZ, WHO i Bankiem Światowym z jednej strony, oraz firmy farmaceutyczne, dostarczające coraz to nowszych produktów na użytek tegoż pochodu z drugiej19. Co więcej, według
belgijskiego teologa, istnieje obustronna solidarność między tymi podmiotami, która widoczna jest chociażby w regularnym dotowaniu i upowszechnianiu przez ONZ, WHO i FNUAP takich środków, jak norplant, Depo Prover,
czy pigułka RU 486, co też przynosi obopólną korzyść ekonomiczną20.
b. Problemy związane z zapłodnieniem in vitro
W ostatnich latach, kiedy metoda sztucznego zapłodnienia stała się
„normalną drogą” zaradzenia niepłodności małżeństw, proponowaną przez
medycynę, odnotowuje się bardzo szybki wzrost placówek oferujących swe
usługi w tej dziedzinie. W Stanach Zjednoczonych istnieje kilkaset ośrodków
tego typu. Jeśli chodzi o Polskę, można tu wymienić Klinikę Akademii Medycznej w Białymstoku (dokonuje się w niej rocznie około 800 zapłodnień
pozaustrojowych), ośrodki w Bydgoszczy, Bytomiu, Krakowie czy Warszawie. Trudno jest oszacować obecnie liczbę zabiegów wykonywanych w skali
całego świata; przypuszcza się, że do końca 2010 urodziło się na całym świecie ok. 3 mln „dzieci z probówki”. Ilość ta nieustannie wzrasta i prognozuje
się, że już w niezbyt odległej przyszłości w krajach bogatych może dochodzić
Por. tamże, s. 1.
Por. tamże, s. 6.
18
Por. WORLD HEALTH ORGANISATION, Reproductive Health: a Key to a Brighter
Future. Biennal Report 1990–1991. Special 20th Anniversary Issue, Geneve 1992.
19
Por. M. SCHOOYANS, Bioethique et population: le choix de la vie, dz. cyt., s. 165.
20
Por. M. SCHOOYANS, La crash demografique. De la fatalite a l'esperance, Paris 1999,
s. 159.
16
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do coraz częstszego uzyskiwania przez rodzinę potomstwa w ten właśnie
sposób, nawet gdyby już nie zachodziła bezpośrednia tego przyczyna w postaci niepłodności któregoś z małżonków (związane jest to przede wszystkim
z możliwością tzw. diagnostyki preimplantacyjnej, na którą pozwala zapłodnienie in vitro).
Przemoc w procesie sztucznego zapłodnienia przejawia się przede
wszystkim wobec niezaimplantowanych embrionów ludzkich. Technika
in vitro wymaga zapłodnienia zwykle sześciu do ośmiu komórek jajowych,
z których implantuje się dwie lub trzy; z nich zaś przyjmuje się najwyżej jedna lub też zabieg kończy się niepowodzeniem. Jeśli chodzi o sytuację obecną,
ocenia się, że skuteczność uzyskiwana ciąży w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego jest wciąż o wiele niższa, niż kiedy do poczęcia dochodzi na drodze naturalnego współżycia seksualnego, i waha się na poziomie 20–30%21.
Powoduje to konieczność produkcji wielu tzw. „nadliczbowych” embrionów, które są następnie zamrażane i przechowywane w celu ewentualnego ponowienia próby w późniejszym czasie. Ponadto mogą one być także
wykorzystane do poznania pierwszych stadiów rozwoju życia ludzkiego,
poszukiwania nowych środków i metod farmakologicznych lub do udoskonalania metod sztucznego zapłodnienia. Wiele ludzkich embrionów jest
również po prostu niszczonych; jako przykład można tu podać bezprecedensowe, oficjalne zniszczenie tysięcy zygot, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90. XX wieku. Najczęściej jednak zarodki „nadliczbowe”
zostają zamrożone w celu ponownej implantacji u pary, od której pobrano
gamety, lub podarowania ich innej kobiecie. Około połowa klinik przeprowadzających zabiegi in vitro dokonuje owych procesów zamrażania i przechowywania embrionów (zamraża się około 75% zarodków). Nie wszystkie
także zarodki (na ogół trzy na cztery) przeżywają proces za- i odmrażania22.
W wyniku tego typu poczynań w wielu państwach problem produkowania ludzkich zarodków w warunkach laboratoryjnych, a następnie ich
implantowania do łona matki, czy też wykorzystania ich do innych celów,
stał się przedmiotem prawa stanowionego. Nie jest ono jednorodne w różnych krajach, przy czym istnieje także często niejasność, czy embriony objęte są ochroną tylko w organizmie matki, czy też poza nim. Do najbardziej
permisywnych w tym względzie należy prawo brytyjskie, które zezwala na
przechowywanie zamrożonych embrionów przez pięć lat; po upływie tego
okresu mają być one zniszczone. Na podstawie tej właśnie zasady prawnej
21
Por. E. KOŁODZIEJCZYK-NIECKUŁA, Pomóc naturze, „Wiedza i Życie” (1994)
nr 7, s. 11.
22
Por. J. TESTART, Przejrzysta komórka, Warszawa 1990, s. 92–96.
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doszło do wspomnianego wyżej masowego niszczenia zygot przechowywanych w brytyjskich „bankach”. Z kolei w Niemczech obowiązuje od 1991
roku stosunkowo rygorystyczna uchwała, zabraniająca m.in. wytwarzania
embrionów do celów badawczych, zapładniania więcej niż trzech zarodków
podczas jednego cyklu oraz wyboru płci dziecka. Francuska ustawa o bioetyce z 1994 roku zabrania handlu próbkami molekularnymi oraz sztucznej
selekcji embrionów według cech genetycznych23.
Szczegółowe przepisy w tych kwestiach podają także rekomendacje
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zwłaszcza Rekomendacja
z 1986 roku na temat „Wykorzystania embrionów i płodów ludzkich w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemysłowych i handlowych” wraz z załącznikami, oraz Rekomendacja z 1989 roku „O sztucznej
prokreacji ludzkiej”24. Dokument pierwszy zakazuje m.in. jakiegokolwiek
tworzenia embrionów ludzkich drogą zapłodnienia in vitro dla celów badawczych, klonowania istot ludzkich, implantowania embrionów ludzkich
do macicy zwierzęcej, przeprowadzania badań na embrionach zdolnych do
życia, tworzenia dzieci z osobników tej samej płci, tworzenia chimer itp. Dokument drugi mówi o zasadach przechowywania gamet i embrionów ludzkich (określenie długości czasu pozostawia się prawodawstwu krajowemu),
zabrania zapłodnienia nasieniem zmarłego męża, dopuszcza w sytuacjach
wyjątkowych uciekanie się do macierzyństwa zastępczego itp. Podobnie permisywne w tych kwestiach jest także prawo Stanów Zjednoczonych. Jeżeli
zaś chodzi o Polskę, wciąż nie ma w tej dziedzinie żadnych szczegółowych
ustaleń prawnych.
Propagowanie metod sztucznego zapłodnienia ma również wymiar
polityczny. W obrębie poszczególnych państw daje się zauważyć zjawisko
coraz większego dbania o „eugeniczną czystość” populacji. Zapłodnienie
w warunkach laboratoryjnych szczególnie sprzyja realizacji tego typu praktyk poprzez możliwość genetycznej diagnostyki zarodka przed jego wszczepieniem w łono matki. „Wskutek szerokiej tolerancji w dziedzinie badań na
ludzkich embrionach, współczesne państwo (lub jakaś dominująca w nim
grupa) ma bardzo łatwą możliwość zapanowania nad ludzką reprodukcyjnością poprzez ingerencje w decyzje o implantowaniu lub nie danych embrionów”25.
23
Za: H. WATTIAUX, L'exploration du genome humain, „Revue Theologique de Louvain” 26 (1995), s. 44.
24
Por. T. JASUDOWICZ, Europejskie standardy bioetyczne, Toruń 1998, s. 97–112.
25
Por. M. SCHOOYANS, Maitrise de la vie domination des hommes, dz. cyt., s. 76.
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c. Zalegalizowanie aborcji jako przejaw przemocy wobec rodziny
Jedną z najbardziej znanych i dyskutowanych kwestii, która wciąż wywołuje szerokie echa w całym społeczeństwie, jest zjawisko aborcji. Występuje
ono we wszystkich krajach, a począwszy od wieku XX stało się przedmiotem
regulacji prawnych w ustawodawstwie państwowym i międzynarodowym.
Wiele państw dopuściło możliwość wykonania legalnego zabiegu aborcji
z różnych przyczyn. Obecnie permisywnymi prawami, według których ciężarna kobieta może dokonać przerwania ciąży niemal na własne życzenie,
objętych jest ok. 2/3 ludzkości w skali światowej.
Przerywanie ciąży jest praktyką wymierzoną wprost w ludzkie życie,
najbardziej bezbronne i niewinne. Powoduje ono uśmiercenie dziecka w łonie matki, co zawsze musi być orzeczone jako jedna z największych zbrodni.
Stoi w wewnętrznej sprzeczności z celem wszelkiej aktywności medycznej,
jakim jest ratowanie ludzkiego, zagrożonego życia. Praktyka ta spowodowała, że „medycyna przechodzi obecnie okres głębokiego rozdarcia wewnętrznego. Z jednej strony stara się odsunąć widmo śmierci, z drugiej zaś sama się
do śmierci przyczynia”26.
Zabieg interrupcji ma również swoje zgubne skutki w delikatnym ekosystemie organizmu kobiety. Niejednokrotnie powoduje on różne powikłania, jak: infekcje27, krwotoki28, uszkodzenia narządów rodnych (np. przebicie
macicy, rozdarcie szyjki macicy, koagulopatia itp. wskutek zastosowania
prostaglandyn29). Zdarzają się także śmiertelne zejścia podczas wykonywania zabiegu30. Pomimo tych negatywnych skutków, przerwanie ciąży jest
dość powszechnie stosowanym sposobem usunięcia „niezaplanowanego”
dziecka. Zjawisko to stało się przedmiotem regulacji prawnych we wszystkich krajach świata. Jako pierwsze liberalizację aborcji przeprowadziły pańM. SCHOOYANS, Aborcja a polityka, Lublin 1991, s. 46.
R. Burkamn z John Hopkins University oblicza, że infekcje dróg rodnych występują u 5,2% kobiet, które dokonały aborcji w pierwszym trymestrze oraz 18,5% w drugim
trymestrze ciąży; por. R. BURKAMN, Culture and Treatment Results in Endometritis Following Elective Abortion, „Americain Journal of Obstetrics and Genetics” 128 (1977) nr 5,
s. 556–559.
28
W ok. 9,5% przypadków konieczna jest transfuzja krwi po zabiegu przerwania ciąży; por. J.A. STALLWORTHY, Legal Abortion: A Critical Assessment of its Risk, „The Lancet”
(1971) nr 12, s. 4.
29
Duenhoelter & Grant, Complications Following Prostaglandin F-1A Induced Midtrimester Abortion, „Americain Journal of Obstetrics and Genetics” 46 (1975) nr 3, s. 247–250.
30
W tym miejscu różne źródła podają różne cyfry; niemniej jednak we wszystkich
raportach odnotowywane są przypadki śmiertelnych zejść kobiet podczas wykonywania
zabiegu aborcji.
26
27
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stwa „zza żelaznej kurtyny” (ZSRR – w roku 1955). W Polsce obowiązywała
ustawa z 27 IV 1956 r., która dopuszczała przerywanie ciąży do 12 tygodnia
w trzech następujących przypadkach: 1. ze wskazań lekarskich; 2. przy uzasadnionym podejrzeniu, że ciąża jest wynikiem przestępstwa; oraz 3. przy
trudnych warunkach życiowych kobiety ciężarnej; ta ostatnia byłą racją najczęściej stosowaną w uzasadnieniu dokonania zabiegu (ok. 99%).
Trzy lata później, w roku 1959, Ministerstwo Zdrowia wydało nowe
rozporządzenia wykonawcze w duchu jak najdalej idących ułatwień w uzyskaniu przez kobietę orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży; wystarczyło jej ustne zeznanie o trudnej sytuacji, aby zabieg został przeprowadzony. Sytuacja taka trwała aż do roku 1993, kiedy to sejm znowelizował
dotychczas obowiązującą uchwałę i proklamował Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Trzy
lata później, 30 VIII 1996 r., Sejm RP przyjął Ustawę o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obie ustawy bardzo mocno ograniczyły możliwości
przeprowadzania aborcji, kładąc tym samym kres niemal masowej zagładzie
embrionów i płodów, jaka miała miejsce w Polsce w latach 1956–1993, i czyniąc prawo polskie w tej kwestii jednym z najbardziej restryktywnych w Europie (obok prawa w Irlandii i na Malcie).
Po państwach dawnego bloku wschodniego przyszła kolej na legalizację
prawa do aborcji w krajach zachodnich. W Wielkiej Brytanii dokonano tego
w roku 1967, zaś we Francji, po ogólnonarodowej debacie, wprowadzono
słynną ustawę Simone Veil w roku 1974. W USA poszczególne stany w różnym czasie uchwaliły prawo o aborcji, dopuszczając ją pod różnymi warunkami. Na przykład w Teksasie i Georgii Sąd Najwyższy, dnia 22 stycznia
1973 roku, zalegalizował przerywanie ciąży; na podstawie przyjętej ustawy
można go dokonać w pierwszym trymestrze ciąży (wówczas decyzję podejmuje kobieta po konsultacji z lekarzem), w drugim (kiedy to można dokonać
zabiegu z racji poważnych komplikacji zdrowotnych), lub nawet w ostatnim,
trzecim trymestrze (w wypadkach „koniecznych”, w celu ratowania życia
lub zdrowia matki)31.
Według statystyk ONZ każdego roku przeprowadza się od 40 do 60 milionów zabiegów przerywania ciąży w skali całego świata32. Dla przykładu,
we Francji, według orzeczenia Ministerstwa Spraw Socjalnych, w roku 1993
Por. A.C. VARGA, The Main Issues in Bioethics, dz. cyt., s. 58.
Za: DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT UN, Abortion Policies: A Global Review, New York-UN 1995; por. M. SCHOOYANS, L'Evangile face
au desordre mondial, dz. cyt., s. 14.
31

32
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miało miejsce oficjalnie 183 552 zabiegów tego typu33. W poniższej tabeli podano liczbę zabiegów interrupcji w porównaniu do liczby urodzeń w kilku
krajach Unii Europejskiej w kilkanaście lat po wprowadzeniu uchwał legalizujących aborcję (dane według badań Eurostatu – Brukselskiego Urzędu
Statystycznego)34:
Liczba urodzeń
żywych

Liczba zabiegów
legalnych

Dane procentowe w stosunku
do urodzeń żywych

Niemcy (1987)

649 010

88 540

13,8 %

Francja (1986)

778 468

166 348

21,4%

Włochy (1987)

552 329

187 618

30,0%

Holandia (1985)

178 136

17 300

9,7

Anglia (1987)

775 600

165 800

21,4

Dania (1987)

56 221

20 830

37,1

Państwo

W celu oszacowania faktycznej ilości interrupcji należałoby uwzględnić fakt szerokiego stosowania wkładek wewnątrzmacicznych, które zabijają
ludzki embrion w pierwszych dniach jego istnienia, nie pozwalając na jego
implantację w ścianie macicy. Liczba tego typu przerwań ciąży jest niemożliwa do oszacowania. Podobnie ma się sprawa z wieloma środkami farmakologicznymi, wśród których obecnie należy wymienić na pierwszym miejscu
pigułkę aborcyjną RU 486, wprowadzoną na rynek przez firmę Hoechst-Roussel-Uclaf, z pomocą Światowej Organizacji Zdrowia.
Oprócz upowszechniania pigułek poronnych, od wielu już lat obserwuje się wysiłki zmierzające do wdrożenia w normalne życie społeczeństwa
tzw. szczepionek przeciwciążowych. Również tutaj programy WHO miały
na celu szeroką popularyzację tychże wczesnoporonnych metod (chodzi tu
głównie o programy przeprowadzone w takich krajach, jak Filipiny, Nikaragua, Brazylia i Meksyk)35. W państwach tych, oraz w niektórych innych krajach Trzeciego Świata, gdzie aborcja postrzegana jest negatywnie i odrzucona
przez prawo stanowione, instytucje międzynarodowe próbują przeprowadzić różne programy „pomocy”, a nawet formy nacisku w celu ograniczenia
ilości urodzeń poprzez propagowanie i finansowanie działań aborcyjnych.
Za: L’INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Population, maijuin 95, Paris 1995.
34
Por. EUROSTAT, Demographic statistic Statistiques Demografiques, 1989, Luxembourg–Bruxelles 1989.
35
WORLD HEALTH ORGANISATION, Report Challenges in Reproductive Health Research. Biennial Report 1992–1993, Geneve 1994, s. 43, 67, 71–72, 124–128.
33
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d. Eugeniczne zagrożenia we współczesnej genetyce
Głównym zagrożeniem funkcji prokreacyjnej rodziny w obszarze badań
genetycznych są niektóre praktyki związane ze skriningiem genetycznym.
Stosuje się go w związku z częstszym występowaniem na danym terytorium
jakiejś choroby dziedzicznej. Klasycznym przykładem jest populacyjne badanie przesiewowe na genetyczne schorzenie krwi zwane talasemią. Jest to
choroba wywoływana przez delecję czterech genów, co powoduje zaburzenia we wczesnym życiu płodowym w postaci ciężkiej niedokrwistości serca
z obrzękiem ogólnym. Zwykle dziecko umiera jeszcze przed urodzeniem.
Czasem udaje się je uratować, lecz kosztem wielokrotnego przetaczania krwi;
dziecko takie żyje zwykle znacznie krócej niż zdrowy człowiek. Okazało się,
że właśnie ta choroba występuje o wiele częściej wśród ludności basenu Morza Śródziemnego niż w innych rejonach kuli ziemskiej. Dlatego w latach
80. XX w. rządy niektórych krajów śródziemnomorskich podjęły współpracę
ze Światową Organizacją Zdrowia w ramach specjalnego programu przeprowadzaniu przesiewowego badania diagnostycznego matek w ciąży, w celu
wykrycia i ewentualnej eliminacji dzieci, które byłyby nośnikami wadliwego
genu odpowiedzialnego za talasemię. Jeśli diagnoza prenatalna wykazała
występowanie u płodu schorzenia, wówczas nakłaniano matkę do poddania
się darmowemu przerwaniu ciąży36.
Skrining genetyczny i testy diagnostyczne zapoczątkowują rozwój tzw.
poradnictwa genetycznego, którego zadaniem jest udzielenie informacji i porada o chorobach dziedzicznych. W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak
USA, Wielka Brytania czy Japonia, poradnictwo genetyczne stanowi obecnie integralną i ważną cześć składową całej służby zdrowia. Na przykład
w Japonii ministerstwo zdrowia zobligowało wszystkie terenowe jednostki
do założenia tzw. centrów poradnictwa ochrony eugenicznej. „Celem łatwo
dostępnego poradnictwa genetycznego jest rozpowszechnianie i promocja
wiedzy genetycznej. Konkretnym jego przedmiotem jest:
• ochrona i zapobieganie wadom wrodzonym, które są spowodowane przez czynniki środowiskowe;
• poradnictwo o wysokości stopnia ryzyka wystąpienia chorób dziedzicznych;
• diagnoza prenatalna i badanie noworodków;
• oszacowanie ryzyka wystąpienia choroby u następnego dziecka;
• odkrycie nosicielstwa jakiegoś schorzenia już w stadium niemowlęctwa;
36

Por. J. BERNARD, Od biologii do etyki, dz. cyt., s. 16.
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• leczenie chorób genetycznych;
• planowanie rodziny”37.
Na przykładzie praktyk stosowanych przez japońską służbę zdrowia łatwo zauważyć, jak bardzo człowiek może dziś ingerować w prawa rządzące
początkami ludzkiego życia. Co więcej, nie są to już pojedyncze eksperymenty czy badania, ale ogólnonarodowe, planowane działania, mające na celu
maksymalną eliminację nieprawidłowości genetycznych w społeczeństwie.
Poprzez zakres działalności poradni genetycznych możemy przekonać się, jak
bardzo nauka i technika mogą ingerować w struktury rodzinne i społeczne.
Ponieważ diagnostyka prenatalna i skrining genetyczny pozwalają na
określenie genotypu dziecka i wykrycie jego skłonności do niektórych chorób, już teraz pojawia się pokusa posiadania potomstwa genetycznie „czystego” i zdrowego. Z kolei prowadzi to z jednej strony do eugenicznych praktyk, mających na celu udoskonalanie cech zygoty, celem zaprogramowania
dziecka według własnych pragnień; z drugiej zaś strony – do licznych aborcji
w wypadku, gdy materiał genetyczny embrionu nie spełnia oczekiwań rodziców. W dalszej perspektywie nie chodzi już nawet o wczesne leczenie
wad wrodzonych, lecz o ustalenie wyższego pułapu „normalności” w odniesieniu do genotypu dziecka, według którego można by dokonywać kwalifikacji, czy nie będzie ono obciążało zbytnio rodziny i społeczeństwa i czy
można będzie pozwolić mu się urodzić. Jest to nowa forma eugeniki i dbania
o „czystość rasy”38.
Kolejnym społecznym problemem jest kwestia tzw. „usług genetycznych”. Na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w roku 1991 w Inuyama (Japonia) zaproponowano, aby „były one częścią narodowych planów
ochrony zdrowia, wspartych przez powszechne ubezpieczenia zdrowotne
we wszystkich krajach i odgórnie opracowane dla wszystkich państw”39. Od
razu pojawiają się tu jednak poważne wątpliwości: Kto ma opracowywać
owe plany usług genetycznych? W jakim kierunku one pójdą? Jakich będą
używały metod? Czy wizja „zmapowanego” genetycznie człowieka jest wizją człowieka szczęśliwego?40. Ludzkość stoi zatem w obliczu niezwykłych
wprost i trudnych do przewidzenia konsekwencji dla życia społecznego, wy37
K. TAKAGI, Genetic Screening – policy making aspects, [w:] Genetics, Ethics and Human Value. Human Genome Mapping, Genetic Sreening and Gene Therapy, Genewa 1991,
s. 121–122.
38
Por. M. SCHOOYANS, L’Evangile face au desordre mondial, dz. cyt., s. 173.
39
J. FLETCHER, D.C. WERTZ, An International Code of Ethics in Medical Genetics Before
the Human Genome is Mapped, [w:] Genetics, Ethics and Human Value, dz. cyt., s. 102.
40
Por. M. SCHOOYANS, L’Evangile face au desordre mondial, dz. cyt., s. 156.
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nikających z rozwoju współczesnej genetyki. Nauka ta bardzo szybko stała
się częścią codziennego życia społeczeństwa, a informacje wynikające z ludzkiej mapy genowej są już wykorzystywane w praktyce medycznej. Przewiduje się, że edukacja genetyczna w niedługim czasie będzie prowadzona na
wszystkich poziomach (dzieci, dorośli, lekarze, przywódcy społeczni), zaś
różne środki (mass media, literatura, edukacja szkolna) będą uczestniczyć
w wysiłkach prowadzących do zrozumienia genomu ludzkiego oraz jego
aktualnych i potencjalnych zastosowań. Na sympozjum WHO w Inuyama,
w 1991 roku padło nawet stwierdzenie, że „użycie wiedzy genetycznej do
zapobiegania najbardziej poważnym defektom jest sprawą międzypokoleniowej sprawiedliwości”41. Tych kilka sformułowań ukazuje, jak wielkie
przemiany w społeczeństwie mogą się dokonać po zmapowaniu ludzkiego
genomu. Już dziś jest mowa o „alfabecie genetycznym”, ukazuje się wizję
„społeczeństwa genetycznego” itp. Wydaje się, że niezupełnie są to prognozy futurystyczno-fantastyczne. Wskazują na to chociażby pierwsze praktyki
lekarzy i genetyków w walce z talasemią w basenie Morza Śródziemnego.
Metody genetyki medycznej mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej w zależności od intencji działających podmiotów oraz spełnienia szczegółowych warunków. Niektóre spośród nich jawią się od samego początku
jako moralnie naganne i niszczące ludzkie życie w stadium embrionalnym.
Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: diagnostykę preimplantacyjną
oraz eksperymenty na embrionach.
Diagnostykę preimplantcyjną wykonuje się w przypadku sztucznego
zapłodnienia, poddając genetycznej analizie jedną z komórek embrionu we
wczesnym stadium rozwoju, jeszcze przed wprowadzeniem go w drogi rodne kobiety. Po dokonaniu molekularno-biologicznego i genetycznego badania, komórka ta ulega destrukcji. Jeśli komórka wykazuje cechy totipotencji
(możliwości rozwoju w nowy organizm ludzki), to taka praktyka równa się
z porzuceniem potencjalnego embrionu. Ponadto diagnostyka preimplantacyjna ma na celu wykrycie ewentualnego defektu genetycznego embrionu,
w następstwie czego nie podejmuje się jego leczenia, lecz skazuje na unicestwienie. Z tych powodów, jak również z racji, które decydują o negatywnej
ocenie zapłodnienia in vitro, diagnostykę preimplantacyjną trzeba określić
jako szczególnie niszczącą osobową godność embrionu ludzkiego42. Coraz
41
J.C. FLETCHER, D.C. WERTZ, An International Code of Ethics in Medical Genetics
Before the Human Genome is Mapped, dz. cyt., s. 103.
42
Więcej na ten temat zob. J. GRUNDEL, Etyczne implikacje diagnostyki preimplantacyjnej, [w:] Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej, red. A. MARCOL, Opole 1998, s. 162–170.
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częściej jest ona wykorzystywana do walki z ludzkim życiem w stadium embrionalnym.
Podobnie ma się rzecz z wszelkimi doświadczeniami na embrionach
ludzkich, takimi jak: rozszczepianie ich w stadium moruli43, wprowadzanie substancji chemicznych do embrionów i płodów44 itp. Takie ingerencje
w strukturę embrionu czy płodu ludzkiego, a pośrednio również w jego
funkcje w celu zbadania różnych reakcji albo możliwości życia, muszą być
uznane za moralnie niegodziwe. Sprzeciwiają się one godności człowieka
nienarodzonego, któremu przysługuje prawna ochrona od samego początku
istnienia45.

CIAŁA SPOŁECZNE PROPAGUJĄCE POLITYKĘ ANTY-LIFE
WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
Wiele publikacji i analiz z zakresu bioetyki społecznej ukazuje, iż mamy
obecnie do czynienia ze szczególną formą przemocy wobec rodziny, która
jest realizowana przez różne ciała społeczne i organizacje46. M. Schooyans
twierdzi wręcz, że mamy do czynienia z formą nowego, ukrytego kolonializmu, mającego na celu poddanie globalnego rozwoju populacji ludzkiej
określonej grupie państw wysokorozwiniętych. Zwielokrotnione wysiłki
tychże państw skierowane są przede wszystkim na kontrolę urodzeń i upowszechnienie planowania rodziny w krajach rozwijających się, które obecnie
stoją w obliczu utraty swojej autonomii i wolności w dziedzinie płodności
i przekazywania życia47. Niejednokrotnie rozwój krajów Trzeciego Świata
postrzegany jest jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw zachodnich48.
Por. J. J. DIAMOND, Abortion, Animation and Bilogical, „Hominisation Theological
Studies” 36 (1975) nr 2, s. 310.
44
Por. M. KOHLAAS, Problemy prawne klinicznej farmakologii, terapii i toksykologii, [w:]
Farmakologia kliniczna i farmakoterapia, Warszawa 1976, s. 17.
45
Por. w tym miejscu odpowiedni fragment Instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia
i o godności jego przekazywania „Donum vitae”, I. 6.
46
Por. M. SCHOOYANS, L’Evangile face au desordre mondial, dz. cyt., s. 40.
47
Tamże, s. 75.
48
Teza ta jest szeroko rozpowszechniona szczególnie w krajach anglosaskich.
Wyrażona jest jasno m.in. w artykule D. MUNFORDA i E. KESSENA, Role of Abortin in
Control of Global Population Growth, [w:] Termination of Pregnancy; „Clinics in Obstetrics and
Ginecology” 13 (1986) nr 1, s. 19–31, jak również w studium D. MUMFORDA American
Democracy and the Vatican: Population Growth and National Security, New York–Amherst
1984, s. 87.
43
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Aby mu się przeciwstawić, te ostatnie posługują się metodą powoływania się na konieczność ochrony praw człowieka, które w ich mniemaniu
zagrożone są przez niekontrolowany przyrost ludności, co z kolei pociąga za
sobą spadek poziomu życia przeciętnego obywatela tychże krajów. Dzieje się
to nieraz pod szyldem humanistycznych haseł, jak: „ochrona praw człowieka”, „popieranie i pomoc we wzroście ekonomiczno-gospodarczym”,„pomoc
kobiecie i rodzinie”, „świadoma kontrola urodzeń”, „edukacja seksualna”
itp. Do realizacji swych celów państwa bogate wykorzystują różne organizacje międzynarodowe, państwowe i prywatne, jak np.: Światowa Organizacja
Zdrowia (World Health Organisation – WHO), Fundusz Ludnościowy ONZ
(United Nations Population Fund Activities – UNPFA), Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (United Nations Development Programme – UNDP), Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (United Nations Children’s
Fund – UNICEF) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations
– FAO)49. Organizacje te, postrzegane na ogół jako dobroczynne i próbujące
zapobiec różnym społecznym i ludzkim problemom na płaszczyźnie międzynarodowej, okazują się dzisiaj coraz częściej narzędziami realizacji polityki przeciwnej życiu. I tak np. UNFPA, realizując tezę Banku Światowego,
iż najpilniejszą obecnie rzeczą jest organizacja światowego rynku, wspiera
działania mające na celu ograniczenie niekontrolowanego przyrostu ludności, który jest postrzegany jako główny czynnik spowalniający ów rozwój.
Biedni stanowią przeszkodę dla dobrego funkcjonowania wolnego rynku
i handlu światowego, a zatem należy powstrzymać i ograniczyć rozwój ich
populacji50.
Tego typu rozumowanie prowadzi w prostej linii do posługiwania się
różnymi programami w celu radykalnego ograniczenia przyrostu ludności
na świecie. Z kolei UNDP propaguje ideę „długu demograficznego”, według której człowiek współczesny nie ma prawa do zaciągania nieuzasadnionego długu wobec przyszłych pokoleń przez posiadanie zbyt licznego
potomstwa51. W sukurs powyższym organom ONZ przychodzi Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO), która finansuje całą serię badań i poszukiwań
środków farmakologicznych, takich jak np. wczesnoporonna pigułka RU
486, czy tzw. pigułka „po” oraz szereg innych sposobów, mających na celu
Za: M. SCHOOYANS, La derive totalitaire du liberalisme, dz. cyt., s. 59.
Por. M. SCHOOYANS, Przeciw wzrostowi demograficznemu ubogich, [w:] Arena
bitwy o życie. Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce, red. K. MAJDAŃSKI,
M. SCHOOYANS, J. KŁYS, Łomianki 2000, s. 53.
51
Por. tamże.
49

50
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realizację idei ograniczenia przyrostu naturalnego. Ponadto WHO przeprowadza w państwach Trzeciego Świata różne programy powszechnego, niejednokrotnie bezpłatnego dostępu do aborcji i antykoncepcji52.
W podobny sposób postępują niejednokrotnie rządy wielu państw,
które prowadzą szeroko zakrojoną politykę na rzecz ograniczenia przyrostu naturalnego swoich krajów. Jaskrawym przykładem są tu antynatalistyczne praktyki i programy realizowane w Chinach, Indiach czy Brazylii.
Wśród mieszkańców tychże państw, jak i wielu innych, dokonano w ostatnich latach milionów sterylizacji, które niejednokrotnie odbywały się pod
psychiczną presją, wywieraną na osoby zainteresowane, lub wprost bez ich
świadomej wiedzy i zgody. Rządy wielu krajów, zarówno wysoko rozwiniętych, jak i ubogich, wydały uchwały legalizujące aborcję, a nawet eutanazję
(Holandia, Belgia, Luksemburg), czy też dozwalające eksperymentowanie
na embrionach (Wielka Brytania). W ramach Rady Europy istnieje specjalna Komisja Bioetyczna, która proklamowała konwencję oraz wiele rezolucji
i rekomendacji dotyczących zdrowia i życia ludzkiego53. W niektórych z nich
dopuszcza się np. instrumentalne traktowanie embrionów w celu przeprowadzania różnych badań, czy wręcz ich „prawne” niszczenie54.
Oprócz organizacji międzynarodowych i rządów niektórych państw
na usługach anty-life mentality są również liczne organizacje prywatne, jak
np. Population Reference Bureau, Population Action International, Population Council, czy International Planned Parenhood Federation (IPPF – Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa). W cały ten przemyślany system
walki z życiem wciągnięte zostały również ośrodki naukowe i uniwersytety.
Współpracują one nie tylko w opracowywaniu nowych metod sztucznego
zapłodnienia, regulacji urodzeń, doświadczeń na embrionach czy manipulowania na genomie ludzkim, lecz także w „naukowym” opracowywaniu planów działania w dziedzinie populacji, opartym na badaniach statystycznych
i demograficznych.
W omawianym problemie szczególnie istotną rolę odgrywa szeroko zakrojony program dezinformacji, realizowany przez środki masowego przekazu. Ukazują one aborcję, sterylizację czy antykoncepcję jako tzw. nowe
prawa człowieka. Ponadto w tendencyjny sposób przedstawiają wyniki badań
przeprowadzanych ankiet i sondaży, wykorzystując je do propagowania
Por. M. SCHOOYANS, La face cachee de L’ONU, Paris 2000, s. 175–207.
Por. T. JASUDOWICZ, Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń
1998, s. 23.
54
Por. Europejska Konwencja Bioetyczna, rozdz. V, art. 18, [w:] Europejskie standardy
bioetyczne. Wybór materiałów, dz. cyt., s. 8.
52

53
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określonych zamierzeń. Szczególnie widoczne było to w badaniach opinii
publicznej przed wprowadzeniem prawa dopuszczającego przerwanie ciąży
w wielu krajach, jak np. miało to miejsce we Francji na początku lat siedemdziesiątych, przed wprowadzeniem ustawy Simone Veil55. Dopuszczono się
wówczas licznych nadużyć w środkach społecznego przekazu w celu pozyskania opinii publicznej, jak: przemilczanie, naciski, przyklejanie określonych etykietek („wsteczny” lub „postępowy”; „ciemny” lub „oświecony”
itp.), przekręcanie lub wyolbrzymianie wyników sondaży, odwoływanie się
do opinii społecznych autorytetów itp.56.
Polityka antynatalistyczna ma do swojej dyspozycji również określony
budżet finansowy. Pochodzi on głównie z dotacji Banku Światowego, który niejednokrotnie uzależnia swoją materialną pomoc krajom rozwijającym
się od wprowadzenia w życie programów sterylizacyjnych, aborcyjnych,
antykoncepcyjnych czy edukacji seksualnej społeczeństwa57. Ponadto Bank
Światowy współpracuje ściśle ze Światową Organizacją Zdrowia w celu
odpowiedniego rozdzielania funduszów na służbę medyczną w krajach
rozwijających się, w opracowywaniu priorytetów w dziedzinie zdrowia reproduktywnego (tzn. w kontroli urodzeń), w analizowaniu zysków i strat
związanych z wprowadzeniem różnych programów WHO itp.58.
Drugim, potężnym źródłem ekonomicznego wsparcia dla realizacji
omawianych praktyk są fundusze pochodzące z korporacji, koncernów farmaceutycznych czy fundacji. Pośród najbardziej aktywnych można wymienić takie potęgi finansowe, jak: Fundacja Forda, Fundacja Rockefellera oraz
firmy Upjohn czy Roussel-Uclaf-Hoechst59. W polityce anty-life oraz działaniach wymierzonych przeciw rodzinie zaangażowanych jest wiele osób indywidualnych. Czynią to niejednokrotnie nieświadomie, nie wiedząc, że są
jedynie pewnym „elementem” w większym organizmie struktury zła; kiedy
indziej znów angażują się w nie „z dobrej woli”, chcąc ulżyć cierpiącym, chorym, kalekim dzieciom czy też członkom ich rodzin. Osoby te reprezentują
różne środowiska i zawody. Na pierwszym miejscu znajdują się tutaj lekarze
oraz inni pracownicy służby zdrowia. Są oni pod szczególną presją społeczeństwa, które niejednokrotnie domaga się od nich wykonywania działań
sprzecznych z dotychczasową, tradycyjna etyką hipokratejską. Często nie
mają dość siły i motywacji, aby przeciwstawić się tym antynatalistycznym
Por. M. SCHOOYANS, Aborcja a polityka, dz. cyt., s. 98.
Por. tamże, s. 99.
57
Por. M. SCHOOYANS, La derive totalitaire du liberalisme, dz. cyt., s. 62.
58
Por. M. SCHOOYANS, L’Evangile face au desordre mondial, dz. cyt., s. 58.
59
Por. M. SCHOOYANS, Aborcja a polityka, dz. cyt., s. 151.
55
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trendom obecnym w ich środowisku; inni z kolei dają się uwieść mirażom
materialnych korzyści lub nawet nadzwyczajnych uprawnień, które stawiają
ich w roli sędziego rozstrzygającego o życiu lub śmierci osób trzecich; jeszcze inni wplątani są w aborcyjne praktyki pod wpływem zagrożenia utraty pracy lub niezaliczenia egzaminu końcowego. Wielu lekarzy sterylizuje,
dokonuje aborcji, działając na korzyść wielkich organizacji międzynarodowych, a przeciw dobru swoich współobywateli, swojego narodu oraz wbrew
własnemu sumieniu i przysiędze, którą złożyli na początku wykonywania
swojej profesji60.
Kolejną grupą, która stopniowo zostaje wciągnięta w całą tę strukturę
zła, wymierzoną przeciw rodzinie i ludzkiemu życiu, są prawnicy i ustawodawcy. Różne bowiem działania, które jeszcze do niedawna uznawane były
w potocznej świadomości ludzkiej za zbrodnicze i występujące przeciw życiu istot najsłabszych, muszą obecnie otrzymać usprawiedliwienie prawne
i powszechne przyzwolenie. W czasach współczesnych etyczną refleksję nad
ochroną lub niszczeniem ludzkiego życia prowadzi się w ten sposób, jak gdyby była to domena jedynie prawa pozytywnego. Na takiej bazie tworzy się
konsensusy i umowy społeczne, stojące niejednokrotnie w jawnej sprzeczności nie tylko z prawem naturalnym, lecz również z innymi uchwałami, które funkcjonują w ramach jakiegoś jednego systemu prawnego. Prawo, które
kiedyś broniło najsłabszych, dziś niejednokrotnie staje się narzędziem usprawiedliwionej obrony interesów najsilniejszych61.
Również coraz większa liczba etyków, moralistów, a nawet teologów
znajduje się na usługach ideologii walki z życiem, choć przecież właśnie z ich
strony powinny iść apele o powstrzymanie się od wspomnianych praktyk,
w imię ochrony ludzkiego życia i poszanowania jego godności. Tymczasem,
szczególnie pod wpływem koncepcji utylitarystycznych i autonomicznych,
propagowana jest idea absolutnej wolności i tolerancji wobec ludzkich poczynań oraz konieczności ochrony pluralizmu w społeczeństwie. Doprowadza ona nawet do posługiwania się argumentami zaczerpniętymi z Ewangelii, interpretując je w odpowiedni dla siebie sposób, aby usprawiedliwić
niektóre zjawiska i ewolucje w świadomości moralnej współczesnego człowieka i społeczeństwa.

60
61

Por. M. SCHOOYANS, Przeciw wzrostowi demograficznemu ubogich, dz. cyt., s. 59.
Por. M. SCHOOYANS, Aborcja a polityka, dz. cyt., s. 52.
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ZAKOŃCZENIE
Przedstawiliśmy powyżej, w sposób skrótowy, koncepcję i funkcjonowanie we współczesnym świecie polityki wymierzonej przeciw rodzinie
i życiu. „Jesteśmy dziś w stanie nowej wojny totalnej, która nie odwołuje się
do środków militarnych, ale używa zdobyczy biologii, medycyny i demografii”62, i która w przeciągu kilkudziesięciu lat pochłonęła o wiele więcej ofiar,
niż wszystkie dotychczasowe militarne wojny w historii ludzkości. Rodzina
stała się obiektem ataku ze strony tych instytucji, od których winna otrzymać
największe wsparcie!
Nie możemy jednak poprzestać na tak pesymistycznym wniosku. Musimy poszukiwać pozytywnych dróg wyjścia z istniejącego impasu. W miejsce
kampanii niszczącej ludzie życie i rodzinę chrześcijanie wezwani są do budowania cywilizacji miłości i życia. Budowanie to musi przebiegać zarówno
na płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej. Wszelka działalność pro-life
winna być oparta na fundamencie filozofii personalistycznej, która odczytuje
osobę ludzką jako naczelny cel wszelkiej ziemskiej aktywności oraz zasadę
budowy społeczeństwa szanującego podstawowe prawa każdego człowieka.
Również medycyna musi powrócić do swych hipokratejskich korzeni, jeśli
chce pozostać na usługach najsłabszych, chorych, nienarodzonych dzieci
i tych, których egzystencja jest szczególnie zagrożona.
Szczególny wysiłek winien być włożony w ochronę najbardziej podstawowej i naturalnej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Jak ukazują
badania socjologiczne Gary Beckera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii z roku 1992, aż 80% zasobów krajów bogatych stanowi właśnie kapitał ludzki zawarty w prawidłowo funkcjonującej rodzinie; pozostałe 20%
stanowią zasoby materialne, urządzenia i bogactwa naturalne63. Bez wątpienia do wzrostu tego kapitału przyczyniają się i inne determinanty, jak np.
właściwe funkcjonowanie władzy, jej uczciwość, odpowiedni system ekonomiczny, system planowania czy zarządzania. Jednak pośród wszystkich
tych elementów zdecydowanie najważniejsza rola przypada rodzinie. Tam
bowiem dziecko asymiluje najwięcej, zwłaszcza w początkach swego życia;
tam wzrasta, uczy się wchodzić w relacje międzyludzkie, komunikować z innymi, nabywa podstawowych i decydujących informacji o otaczającym go
świecie; tam też kształtuje się jego osobowość, charakter, zmysł inicjatywy,
M. SCHOOYANS, Przeciw wzrostowi demograficznemu ubogich, dz. cyt., s. 55.
Por. G. BECKER, A Treatise on the Family, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, enlarged edition, 1994; zob. także tego samego autora Human Capital and
Poverty, „Familia et Vita” 1 (1996) nr 2, s. 19–25.
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dokładność, obowiązkowość, solidarność itp.64. Poprzez nieustanną troskę
o wzrost i wychowanie dziecka, matka wytwarza co najmniej 30% dochodu
narodowego65. „To ona karmi, przewija, uczy, pielęgnuje swoje dzieci; ona
gotuje, pierze, szyje, sprząta; ona pomaga w nauce, kształtuje zmysł oszczędności, pomocy, uwrażliwia na piękno, dobro, uczciwość”66.
Cały ten kapitał, wytwarzany przez matkę, pozostaje ciągle nieuwzględniony w kalkulacjach i funkcjonowaniu budżetów narodowych. Dlatego konieczne jest rewaloryzowanie roli matki – jeśli nie z pobudek moralnych, to
chociażby z samych tylko względów socjalnych, ekonomicznych i politycznych67. Macierzyństwo nie jest jedynie jakimś ewenementem w porządku
osobistym, czy nawet rodzinnym; jest ono również ewenementem politycznym. To dziecko, które kobieta przyjmuje i wychowuje, jest oddane społeczeństwu. Podobnie, jak to miało miejsce 2000 lat temu w Nazarecie, kiedy
to Maryja rozpoznała w sobie obecność Kogoś innego w jej łonie. Przyjęła Go
z miłością, by później oddać Go ludziom. On zaś przyniósł im dobrą nowinę
o życiu, które się nigdy nie kończy.

Por. G. BECKER, A Treatise on the Family, dz. cyt., s. 35.
Por. M. SCHOOYANS, Rodzina dziś i jutro, [w:] Arena bitwy o życie. Aktualna sytuacja
demograficzna w świecie i Polsce, red. K. MAJDAŃSKI, Łomianki 2000, s. 118.
66
M. SCHOOYANS, La face cachee de l’ONU, dz. cyt. s. 216.
67
Por. M. SCHOOYANS, Rodzina dziś i jutro, art. cyt., s. 118.
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FAMILY VIOLENCE FROM A PERSPECTIVE OF SOCIAL BIOETHICS

Family violence is a significant problem in the society. There is general consensus
that useful definitions of family violence encompasses the range of ways in which violence is expressed and the range of ways in which one individual seeks to control the life
of another. Recently family violence is also regarded from the viewpoint of Social Bioethics. We mean activities of some social groups and institutions – governments, companies,
international organizations – against family, this smallest unit of the society. Family at the
present time became the object of many attacks, aspiring for reducing its social role what
became one of reasons for its weakening undoubtedly.
The paper “Family Violence from a Perspective of Social Bioethics” is devoted to
describe some trends in the social policy against contemporary family. This violence is
carried out in such practices as: dissemination of contraceptive methods of birth control,
woman and man sterilization, freezing of human embryos, preimplantation diagnosis,
taking care of “eugenic purity” of the population, legalization of abortion, which is a specific manifestation of violence against women, widespread use of intrauterine inserts that
kill the human embryo in the first days of its existence, not allowing its implantation in the
uterine, eugenic practices leading towards temptation to have children genetically “pure”
and healthy. The second part of the paper shows and analyses the activity of some social
bodies to promote anti-life policies to the modern family
The paper shows the concept and functioning in the modern world the policy
against family and life. “We are now in a position of the new total war, which does not
refer to military means, but uses the achievements of biology, medicine, and demography” (M. Schooyans), and that within a few decades claimed many more victims than any
previous war in military history. Family became the object of attack by those institutions
which should receive the greatest support.
tłum. Andrzej Muszala
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OCHRONA PODSTAWOWYCH PRAW DZIECKA
W NAUCZANIU SPOŁECZNYM BENEDYKTA XVI

Prawa człowieka mają swoje źródło w samej jego naturze. Oznacza to,
że są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne. Przysługują każdemu człowiekowi. Nie można się ich także wyrzec. Jeżeli nie można się ich wyrzec i jeżeli żadna wspólnota ich nie ustanawia, a tym bardziej ich nie przyznaje, to
nie można ich również ograniczać. Niewątpliwe prawa człowieka obejmują
swoim zasięgiem prawa dziecka, które w wielu przypadkach są naruszane,
a nawet deptane. Dlatego Ojciec święty Benedykt XVI, ganiąc wszelkie wynaturzenia w tym względzie, wzywa do ochrony godności i praw nieletnich1.
W tym kontekście zostaną więc omówione: godność osoby ludzkiej jako podstawa ochrony praw dziecka, prawa osobowe i społeczne dziecka, ochrona
praw dziecka i wykroczenia przeciw prawom dziecka.

GODNOŚĆ OSOBY PODSTAWĄ OCHRONY PRAW DZIECKA
W antropologii Benedykta XVI występuje całościowe spojrzenie człowieka. W jej ujęciu rozróżnia się co człowiekowi jest ofiarowane, a co zadane. Tym sposobem osoba jawi się jako byt jednostkowy przejawiający się
w uznaniu i uszanowaniu jej godności. Dopiero tak rozumiana godność staje
się podstawą ochrony praw dziecka. Zagadnienie godności osoby ludzkiej
zostanie przedstawione w dwóch porządkach: przyrodzonym i nadprzyrodzonym.

1
Por. BENEDYKT XVI, Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich. Do uczestników XIX Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (8.02.2010),
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 3–4 (321), s. 4.
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a. Porządek przyrodzony
Punktem wyjścia porządku przyrodzonego, czyli naturalnego, jest dla
papieża teza antropologii św. Bonawentury, który przyjmuje definicję Boecjusza, że „osoba jest to indywidualna substancja natury rozumnej”2. Oznacza to, że osoba jest substancjalną jednością duszy i ciała. Posiada godność,
która czyni z niej nie przedmiot, lecz podmiot wszelkich działań3. Powołując się także na św. Tomasza z Akwinu, Benedykt XVI zauważa, że „osoba
ludzka oznacza to, co najdoskonalsze w naturze”4. Ostatecznie oznacza to, że
w „centrum myślenia filozoficznego: jest to pojęcie osoby”5. W tym rozumieniu osoba jest czymś więcej niż tylko jednostką. Osoba jest bytem otwartym,
ubogacającym się w łączności z Bogiem, światem i ludźmi. Jest bytem realizującym się w otwarciu na świat, podczas gdy jednostka jest bytem zamkniętym6. Inaczej mówiąc, osoba nie jest powielonym egzemplarzem, ani jedynie
określonym indywiduum7. Istota im bardziej jest otwarta, im bardziej jest
odniesieniem, tym bardziej jest sobą. Człowiek – jak mówi papież – „będąc
istotą otwartą na całość i na samą zasadę bytu, przez to właśnie jest samym
sobą, jest osobą”8.
b. Porządek nadprzyrodzony
Papieskie nauczanie o godności osoby ludzkiej zostaje dopełnione antropologią teologiczną, która podkreśla zasadność tej godności. Jej punktem
wyjścia jest biblijna prawda o tym, że człowiek został stworzony na „obraz
i podobieństwo Boże” (Rdz 1, 26–28) (por. KDK 12). Benedykt XVI zauważa, że „jeśli o człowieku powiedziane jest, że stanowi obraz Boga, wówczas
oznacza to, iż jest stworzeniem zdolnym do relacji, iż przez wszystkie swoje
relacje i w nich wszystkich poszukuje relacji, która stanowi podstawę jego
BOECJUSZ, „Persona est rationalis naturae indiwidua substantia”, cyt. za: S. KOWALCZYK, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996, s. 109.
3
Por. E.J. NOWACKA, Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Wrocław 2007,
s. 44; O. BAZZICHI, Benedykt XVI i nauka społeczna Kościoła, „Społeczeństwo” 3 (2005),
s. 472.
4
BENEDYKT XVI, Osoba ludzka w centrum porządku społecznego. Do członków Papieskiej
Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (21.11.2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 2, s. 50.
5
BENEDYKT XVI, Paweł apostoł narodów, Częstochowa 2008, s. 104.
6
Por. C. VALVERDE, Antropologia filozoficzna, t. 16, Poznań 1998, s. 41.
7
Por. J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. WŁODKOWA, Kraków 1994, s. 113.
8
BENEDYKT XVI, Elementarz Josepha Ratzingera – Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy, Kraków 2008, s. 25.
2
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istnienia”9. Akt stworzenia oznacza więc, że człowiek stał się jaśniejącym blaskiem boskiego oblicza10, że był momentem wywyższenia i promocji człowieka. Tym sposobem człowiek nie jest efektem walki o byt, nie bierze początku
swojego istnienia z przypadku, lecz pochodzi „ze stwórczej Bożej miłości”11.
Głębszą prawdę o godności osoby ludzkiej wyraża dopiero fakt Wcielenia. Papież stwierdza, że człowiek nie jest jedynie obrazem Boga, gdyż życie
wewnętrzne wynikające z sakramentów chrztu i bierzmowania stawia go
w zasadniczej synowskiej relacji do Boga. Jest to więc godność wynikająca
z synostwa Bożego12. Benedykt XVI podkreśla, że stwierdzenie „narodził się
z Maryi Dziewicy” jest wypowiedzią o wielkiej głębi teologicznej. Zdanie to
mówi, że Bóg nie wypuszcza ze swoich rąk stworzenia13. Poprzez fakt Odkupienia – który dokonał się z inicjatywy i miłości Boga – nastąpiło odnowienie bycia i przezwyciężenie kłamstwa, które pojawia się w każdym grzechu.
Krzyż jest wyrazem przebaczenia, w którym objawia się miłość Boga i który
jest wymownym znakiem obrony ludzkiej godności. Ojciec święty Benedykt
XVI dodaje, że tylko miłość płynąca z krzyża „pozwala na wniesienie światła
w ciemności niekończącego się tunelu, na wniesienie do niego świeżego powiewu obietnicy, która prowadzi do powtórnych narodzin”14.

PRAWA OSOBOWE DZIECKA
Prawa osobowe są prawami podmiotowymi. Ich bliższe uzasadnienie
znajduje się w prawie naturalnym. To w nim mają swoją podstawę. Natomiast ostateczne ich uzasadnienie wypływa z godności ludzkiej, której źródłem jest sam Bóg15. Według papieża istnieje konieczność potwierdzenia
uniwersalnej wartości godności każdej osoby i jej praw, aby zapewnić poszanowanie wszystkim ludziom16. Z całokształtu nauczania społecznego Benedykta XVI można – w ramach praw osobowych – wyszczególnić: prawo do
życia od chwili poczęcia i prawo do wolności.
BENEDYKT XVI, Paweł apostoł narodów, dz. cyt., s. 105.
Tamże.
11
BENEDYKT XVI, Elementarz, dz. cyt., s. 7.
12
Por. BENEDYKT XVI, Paweł i pierwsi świadkowie Chrystusa, Kraków 2009, s. 26.
13
Por. J. RATZINGER, Służyć prawdzie, Wrocław 1986, s. 386.
14
BENEDYKT XVI, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. MERECKI, Kraków 2005, s. 86–87.
15
Por. W. PIWOWARSKI, ABC katolickiej nauki społecznej, Legnica 1998, s. 74.
16
Por. BENEDYKT XVI, Modlitwa maryjna z papieżem. Konferencja poświęcona deklaracji
z Durban (19.04.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2009) nr 6, s. 58.
9

10
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a. Prawo do życia od chwili poczęcia
Pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej jest prawo do życia
od chwili poczęcia. Prawo do życia Benedykt XVI wyprowadza z tajemnicy Bożego Narodzenia. Otóż dziecko w żłóbku jest Synem Bożym. Papież
stwierdza, że „Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny,
że może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko, abyśmy Go mogli pokochać”17. Tym sposobem – poprzez otwartość na dziecko –
człowiek uczy się otwierać na Boga. Chodzi o to, że „nad każdym dzieckiem
– jak stwierdza papież – lśni coś z blasku promienia tego dziś, tej bliskości
Boga, którą musimy kochać i której musimy się poddać – nad każdym dzieckiem, nawet jeszcze nie narodzonym”18.
Mówiąc o prawie do życia – w kontekście niektórych problemów bioetycznych – Ojciec święty apelował o pełne poszanowanie życia od chwili
poczęcia. Apel ten dotyczy takich form badan naukowych, które zakładają
programowe niszczenie poczętych istot ludzkich, choć jeszcze nie narodzonych19. Do takich form należy technika zapłodnienia in vitro, podczas której
dochodzi nie tylko do zamrażania embrionów, ale także do ich redukcji. Redukcja taka polega na zabiegu zmniejszającym liczbę embrionów lub płodów
obecnych w łonie kobiety poprzez bezpośrednie ich unicestwienie. Dlatego
Kongregacja Nauki Wiary mówi wprost o aborcji selektywnej20, czego konkretnym wyrazem staje się promowanie głosów naukowców opowiadających się za prawem rodziców do selekcji poczętych dzieci metodą in vitro
w zależności od pożądanych cech21.
W tym kontekście Benedykt XVI podkreśla, że „w obliczu jawnego zabijania ludzkich istot nie ma miejsca na kompromisy ani wybiegi; nie można
mniemać, że społeczeństwo potrafi skutecznie walczyć z przestępczością,
jeśli samo legalizuje zbrodnię, jaką jest zabijanie rodzącego się życia”22. Natomiast w przemówieniu do uczestników konferencji Papieskiej Rady do
spraw Duszpasterstwa chorych i służby zdrowia papież zauważył, że obiek17
BENEDYKT XVI, Bóg objawia swoją miłość w Dzieciątku (25.12.2006), „L’Osservatore
Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 2, s. 20.
18
Tamże.
19
Por. BENEDYKT XVI, O pełne poszanowanie życia od chwili poczęcia. Do uczestników
kongresu zorganizowanego przez Papieską Akademię „Pro Vita” (16.09.2006), „L’Osservatore
Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 12, s. 17–18.
20
Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY. Instrukcja dotycząca niektórych problemów
bioetycznych „Dignitas personae”, Watykan 2008, 20–21.
21
Por. R. NĘCEK, P. KRAŚKO, K. DURCZOK i inni, Bitwa o Kościół, Kraków 2010,
s. 106.
22
BENEDYKT XVI, O pełne poszanowanie życia, przem. cyt., s. 18.
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tywna analiza danych naukowych prowadzi do niezaprzeczalnego uznania
godności ludzkiego życia już od momentu poczęcia23.
b. Prawo do wolności
Drugim prawem osobowym jest prawo do wolności. Jest ono nieodzowne ze względu na godność dziecka i jego podmiotowość. Benedykt XVI przemawiając podczas mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego zauważył, że poprzez sakrament chrztu oddajemy dziecko Bogu, które od Niego pochodzi.
Oznacza to, że dziecko nie jest własnością rodziców. Ono zostało im jedynie
powierzone. Oznacza to także, iż rodzice zobowiązani są przez Stwórcę do
wzięcia odpowiedzialności, aby dobrowolnie i wciąż na nowo pomagać mu
być nieustannie wolnym dzieckiem Boga24. Takie rozumienie sprawy powoduje, że rodzice potrafią zachować zdrowy umiar między właściwą równowagą a uzurpacją prawa do rozporządzania swoimi dziećmi. Chodzi o to,
że rodzice nie mają prawa do takiego traktowania dzieci, jakby były one ich
prywatną własnością, a jednocześnie nie mogą oni zostawić dzieciom pełnej
niezależności i zaspokajać ich wszelkich zachcianek i pragnień, gdyż prawdziwa wolność nie staje się samowolą25. Papież wyraźnie stwierdza, że dziecko pochodzi z wolności Bożej i ma w niej swoje własne prawo. Z drugiej
jednak strony wolność potrzebuje asysty i pomocy. Nie chodzi więc o manipulacje dzieckiem, lecz stwarzanie mu możliwości wyboru własnej drogi,
wprowadzając go w wolność drugiego człowieka26. Tym sposobem wolność
z biegiem lat będzie wymagała kształtowania, aby dzieci „stały się zdolne do
odpowiedzialnych wyborów osobistych”27.

SPOŁECZNE PRAWA DZIECKA
Społeczne prawa dziecka związane są z jakością przystosowania do życia w społeczności. Papież zalicza do nich: prawo do miłości, prawo do wychowania, prawo do rozwoju i prawo do ochrony przed zagrożeniami.
23
Por. tenże, Kościół wobec nowych odkryć medycznych. Do uczestników konferencji Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa chorych i służby zdrowia (19.11.2006), „L’Osservatore
Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 1, s. 49.
24
Por. tenże, Chrzest darem prawdziwej wolności. Podczas mszy św. w Niedzielę Chrztu
Pańskiego (11.01.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009) nr 3, s. 21.
25
Por. tamże.
26
Por. tenże, Elementarz Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, dz. cyt., s. 228–229.
27
Tenże, Chrzest darem prawdziwej wolności, przem. cyt., s. 21.
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a. Prawo do miłości
Prawo dziecka do miłości jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji. Pomaga bowiem zachować harmonię w procesie wychowania, przyczynia się do rozwoju i pozwala przewidywać ewentualne zagrożenia. Ojciec święty Benedykt XVI podkreśla, że istota ludzka prawdziwie żyje tylko
wtedy, kiedy jest kochana i sama potrafi kochać28. W tym kontekście papież
stawia zasadnicze pytanie: „jakże nie myśleć o noworodkach nie przyjętych
i odrzuconych, a także o tych, które nie są zdolne przeżyć z powodu braku odpowiedniej opieki i troski? Narodziny dziecka powinny być zawsze
wydarzeniem budzącym radość. Wzięcie w ramiona niemowlęcia pobudza
zwykle do czujności i troski, rodzi wzruszenie i czułość”29. Jedynie obecność
kogoś, kto nas kocha, może wprowadzić w strefę uspokojenia30. Chodzi o to,
że prawdziwa miłość nie jest jedynie spekulatywna, lecz przybiera w relacji
do rzeczywistych osób wymiar konkretny, bezpośredni i sprawdzalny31. Papież zauważa także, iż miłość do dzieci powinna wyrobić u rodziców odwagę i cechy prawdziwych wychowawców, którzy swoim przykładem potrafią
kształtować w postawie dziecka solidne reguły życia, silny charakter i umiejętność odróżniania dobra od zła32.
b. Prawo do wychowania
Bardzo istotnym prawem dziecka jest prawo do wychowania. Dziecko
jest darem, radością, ale również odpowiedzialnością. Z tej racji rodzice są
zobowiązani do wychowywania dzieci zgodnie z nauczaniem Ewangelii33.
Tymczasem kontekst kulturowy nie sprzyja bezinteresownym relacjom między ludźmi. Niejednokrotnie popycha do zamknięcia się w sobie wyzwalając egoizm34. Dlatego w liście o pilnej potrzebie wychowania Benedykt XVI
28
Por. BENEDYKT XVI, Wizerunek Boga, który wyrwał nas ze śmierci. Rozważanie przed
Całunem. Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Turynie (2.05.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 7 (324), s. 37.
29
Tenże, Trzeba oczyścić Boże Narodzenie z naleciałości konsumpcjonizmu. Audiencja generalna w Auli Pawła VI (17.12.2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 12, s. 21.
30
Por. tenże, Wizerunek Boga, który wyrwał nas ze śmierci, przem. cyt., s. 37.
31
Por. tenże, Apostołowie, Kraków 2009, s. 110.
32
Tenże, Wychowanie do dobra jest możliwe również w naszych czasach. Przemówienie
z okazji przekazania diecezji rzymskiej „Listu o pilnej potrzebie wychowania” (23.03.2008), L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 4, s. 11.
33
Por. Tenże, Odpowiedzialność za wychowanie dzieci (11.01.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009) nr 3, s. 43.
34
Por. tenże, Odważnie dokonujcie wyborów na całe życie i bądźcie im wierni. Spotkanie
z młodzieżą. Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Turynie (2.05.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 7 (324), s. 35.
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słusznie zauważa, że każdy dobry wychowawca, który pragnie cieszyć się
owocami wychowania, musi coś z siebie dać, gdyż tylko w ten sposób jest
w stanie pomóc wychowankom w przezwyciężaniu różnych form egoizmu
i wejściu w orbitę prawdziwej miłości. Oznacza to, że wychowanie jest umiejętnością wyważenia między wolnością a dyscypliną. Bez określonych zasad
obowiązujących na co dzień nie da się ukształtować charakteru dziecka, które byłoby w stanie stawić czoła różnym trudnościom w przyszłości. Wychowania nie da się odziedziczyć. Określone wartości można sobie przyswajać
i odnawiać poprzez osobisty wybór. W tym kontekście dobrze wychować
to nauczyć właściwego i umiejętnego korzystania z wolności35. Oznacza to
więc, że tylko wychowani wychowują36.
c. Prawo do rozwoju
Z prawem do wychowania wiąże się prawo do rozwoju. Papież ma na
myśli rozwój integralny, duchowy i materialny. W tej logice wychowanie nie
jest jedynie dziełem wychowawców, ale także odpowiedzialnością wychowanków. Zwracając się do dzieci i młodzieży Benedykt XVI zachęcał: „z serdecznością zwracam się do was, dzieci i młodzieży, by wam przypomnieć, że
wy sami musicie kształtować wasz rozwój moralny, kulturalny i duchowy.
Do was należy odnawianie i rozwijanie tego dziedzictwa, oczyszczanie go
z wielu kłamstw i brzydoty, które często zniekształcają je nie do poznania
i budzą waszą nieufność i rozczarowanie”37. Wraz z rozwojem myśli technicznej nie nastąpił rozwój moralny. Wręcz przeciwnie, wymiar ten został
sprowadzony do sfery subiektywnej. Tymczasem prawdziwe bezpieczeństwo gwarantujące ochronę wolności i godności może pochodzić jedynie
z siły moralnej i duchowej człowieka38. Oznacza to, że powołaniem każdej
osoby ludzkiej jest otwieranie się na nowe wymiary kształtujące wymiar
duchowy człowieka39. Inaczej mówiąc, dziecko rozwija się, gdy wzrasta duchowo. Nie ma pełnego rozwoju bez dobra duchowego i „moralnego osób,
pojmowanych w ich pełni duszy i ciała”40.
Por. tenże, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 4, s. 4–5.
36
Por. R. NĘCEK, Odpowiadam, Kraków 2009, s. 56.
37
BENEDYKT XVI, Wychowanie do dobra jest możliwe, przem. cyt., s. 11–12.
38
Por. J. RATZINGER, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 43.
39
Por. BENEDYKT XVI, Miłość daje życie i chroni przed złem. Homilia w Międzynarodowym Ośrodku Młodzieżowym św. Wawrzyńca (9.03.2008), „L’Osservatore Romano” (wyd.
pol.) 29 (2008) nr 4, s. 14.
40
Tenże, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie „Caritas in veritate”, Watykan 2009, s. 76.
35

172

Ks. Robert Nęcek

d. Prawdo do ochrony przed zagrożeniami
Ojciec święty porusza jeszcze – w ramach praw społecznych dziecka
– prawo do ochrony przed zagrożeniami. Właściwe odniesienie do dziecka
zakłada promowanie kultury życia, która opiera się nie tylko na trosce o bezpieczeństwo dziecka, ale także na ochronie przed wszelką formą dyskryminacji. Dziecko wymaga stałej obrony i wspierania41. Papież dodaje, że dziecko – niezależnie od jego koloru skóry i narodowości – musi być „wspierane
i chronione przed wszelkiego rodzaju marginalizacją i wykorzystywaniem”42.

OCHRONA PRAW DZIECKA
Ochrona praw dziecka stanowi istotę troski o niego i przyjmuje wymiar
prawny i pozaprawny. W zakresie prawnym Benedykt XVI przypomina założenia Konwencji Praw Dziecka, a w zakresie pozaprawnym Dekalog.
a. Ochrona prawna – Konwencja Praw Dziecka
Płaszczyzna prawna ma zapewnić pomoc w różnych trudnościach, którym rodzice i dzieci muszą sprostać. Ojciec święty przywołuje Konwencję
Praw Dziecka43 zatwierdzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Mówiąc o konieczności ochrony praw dziecka przypomniał, że Kościół zawsze wzywał do ochrony godności i praw nieletnich i na różne sposoby
o nich się troszczył. Benedykt XVI podkreślił, że „Konwencja o prawach
dziecka została przez Stolicę Apostolską przyjęta przychylnie, mówi ona
bowiem o adopcji, opiece lekarskiej, oświacie, ochronie niepełnosprawnych
i obronie dzieci przed przemocą, porzucaniem i wykorzystywaniem seksualnym i jako siły roboczej”44. Papież nie kryje zadowolenia z powodu wzrastającej świadomości opinii publicznej, która coraz bardziej skutecznie stara
się podejmować działania w obronie dzieci opuszczonych, a przez to narażonych na różnorakie wykorzystywanie45.
Por. tenże, O świętości życia. Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”(5.02.2006),
„Przewodnik Katolicki” 7 (2006), s. 4.
42
Tenże, Małoletnim migrantom trzeba zapewnić ochronę prawną i edukację. Rozważanie
przed modlitwą „Anioł Pański” (17.01.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2010)
nr 3–4, s. 7.
43
Pełny tekst Konwencji o Prawach Dziecka w oficjalnym przekładzie dla dzieci znajduje się w aneksie na końcu artykułu.
44
BENEDYKT XVI, Kościół gani i potępia wszelkie naruszenia godności, przem. cyt., s. 4.
45
Por. BENEDYKT XVI, Orędzie na 96 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Małoletni migranci i uchodźcy (16.10.2009), Watykan 2009, http://www.vatican.va/holy_father/
41
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b. Ochrona pozaprawna – Dekalog
Ojciec Święty zdaje sobie jednak sprawę z tego, że sama ochrona prawna nie wystarczy. Chodzi o to, że gdzie upada moralność, tam upada prawo,
a gdy upada prawo, pojawia się korupcja i przemoc46. Dlatego w nauczaniu
społecznym papieża ochrona pozaprawna przejawiająca się w promowaniu
Dekalogu jest zakresem zasadniczym troski o zabezpieczenie praw dziecka. Dekalog bowiem jest nie tylko autoprezentacją samego Boga, ale nade
wszystko wykładnią człowieczeństwa i odblaskiem Bożej prawdy. W tym
kontekście żyć Dekalogiem – znaczy odpowiadać na zaproszenie Boga i czynić dobro na codzień47. Inaczej mówiąc budować na skale. Budowanie na
skale oznacza budowanie pewne i przejawiające się w mądrości. Zwracając
się do młodzieży na Błoniach krakowskich Benedykt XVI przypomniał, że
głupotą jest budować na piasku, czyli na takim gruncie, „który nie daje pewności przetrwania w najtrudniejszych chwilach”48.

WYKROCZENIA PRZECIW PRAWOM DZIECKA
W swoim nauczaniu papież wyszczególnia następujące wykroczenia
przeciwko prawom dziecka: aborcję, przemoc i pedofilię.
a. Aborcja
Benedykt XVI, wskazując na aborcję jako główne wykroczenie przeciw
prawom dziecka, przypomniał, że podstawowym prawem jest prawo do życia. To prawo jest podstawą wszystkich innych praw. Zatem aborcja nie jest
prawem człowieka, gdyż niszcząc życie wyraźnie godzi w prawo do życia.
Zwracając się do polityków austriackich papież zaapelował, aby nie pozwolili na to, by dzieci były postrzegane jako przypadki choroby, które należy
usuwać. „Chciałbym raczej – mówi Benedykt XVI – poprzeć głęboko ludzki postulat i stać się rzecznikiem istot mających się narodzić, które nie mają
głosu. Tym samym nie zamykam oczu na problemy i na konflikty, z jakimi
zmaga się wiele kobiet, zdaję sobie też sprawę, żę wiarygodność naszego
benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20091016_world-migrants-day_pl.html (dostęp: 10.2009).
46
Por. BENEDYKT XVI, Elementarz Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, dz. cyt., s. 71.
47
Por. tamże, s. 29.
48
BENEDYKT XVI, Przemówienie do młodych zgromadzonych na Błoniach krakowskich
(27.05.2006), [w:] Benedykt XVI – pielgrzymka do Polski 2006. Przemówienia i homilie. Reportaże. Wywiady, red. K. KOLENDA-ZALESKA, W. BONOWICZ, Kraków 2006, s. 91.
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stanowiska zależy także od tego, co sam Kościół czyni, aby pomóc kobietom
w trudnych sytuacjach”49. Szacunek do każdego ludzkiego życia jest warunkiem, aby życie społeczne było godne nazwy życia ludzkiego. Chodzi o to,
że kiedy człowiek traci w sumieniu szacunek dla poczętego życia, w krótkim
czasie gubi również swoją własną tożsamość. Nie istnieją więc małe morderstwa. Tym sposobem aborcja została nazwana morderstwem50. Dlatego Kościół zawsze sprzeciwia się wszelkim formom negowania ludzkiego życia
i promuje naturalny porządek51.
b. Przemoc
Drugim wykroczeniem przeciw prawom dziecka jest przemoc. Papież
przemawiając w Pradze zwrócił uwagę na fakt, że każde dziecko powinno
mieć zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem jest wiele dzieci nieszanowanych i niekochanych, a „ileż pada ofiarami przemocy i wszelkich form wykorzystywania przez osoby bez skrupułów!”52. W kontekście
obchodów 20. rocznicy Konwencji Praw Dziecka Benedykt XVI potępił przemoc wobec dzieci i wezwał społeczność międzynarodową do odnowienia
zobowiązań, aby skutecznie bronić i otaczać je opieką w całym świecie53.
c. Pedofilia
Papież w ramach wykroczeń przeciw dzieciom wymienia pedofilię. Nazywa ją wprost „straszną zbrodnią”54. W liście do Kościoła w Irlandii pisze:
„głęboko poruszyły mnie informacje dotyczące nadużyć seksualnych wobec
bezbronnych dzieci i młodzieży, jakich dopuścili się członkowie irlandzkiego Kościoła”55. Tymi słowami Benedykt XVI dał do zrozumienia, że oczysz49
BENEDYKT XVI, Chcę być rzecznikiem tych, którzy nie mają głosu. Spotkanie ze światem
polityki (Wiedeń, 7.09.2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 10–11, s. 7.
50
J. RATZINGER, Europa Benedykta w kryzysie, dz. cyt., s. 78–79.
51
Por. BENEDYKT XVI, Homilia wygłoszona podczas mszy św. w Bazylice La Sagrada
Familia (Barcelona, 7.11.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 12, s. 12.
52
BENEDYKT XVI, Przemówienie w kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (Praga, 26.09.2009), [w:] Pielgrzymka Benedykta XVI do Czech – 26–28 września 2009. Pełne teksty
przemówień i komentarze, red. M. ZAJĄC, Kraków 2009, s. 24.
53
Por. BENEDYKT XVI, Nie zamykajmy serca na Chrystusową Ewangelię zbawienia. Bezpieczeństwo i przyszłość dzieci (6.01.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009)
nr 3, s. 42.
54
BENEDYKT XVI, Otaczajcie opieką ofiary nadużyć popełnionych w Kościele i bądźcie
solidarni z kapłanami (Londyn, 18.09.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010)
nr 11, s. 32.
55
BENEDYKT XVI, List do Kościoła w Irlandii (19.03.2010), Watykan 2010.
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czenie Kościoła jest koniecznością i palącą troską. Kapłan, który popełnił
przestępstwo, odpowie nie tylko przed Bogiem, ale musi odpowiedzieć także przed odpowiednio wyznaczonymi do tego świeckimi sądami56. W tym
kontekście „przebaczenie nie zastąpi sprawiedliwości. Jednym słowem, musimy nauczyć się na nowo tego, co istotne: nawrócenia, modlitwy, pokuty,
cnót teologalnych”57.
Benedykt XVI – jeszcze jako prefekt Kongregacji58 – zobowiązał wszystkich biskupów i hierarchów do respektowania norm prawnych zatwierdzonych przez swojego poprzednika Jana Pawła II59, a następnie już jako następca
zaostrzył normy przypominając wszystkim biskupom, że ilekroć przełożony
dowie się chociażby o prawdopodobieństwie grzechu zastrzeżonego, po
przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, winien powiadomić o nim Kongregację Nauki Wiary, a w liście do Kościoła w Irlandii poszedł jeszcze dalej,
zobowiązując hierarchów do współpracy z władzami cywilnymi w zakresie
ich kompetencji60. Natomiast w Londynie wyraził wstyd i nadzieję, że „kara
przyczyni się do uleczenia osób pokrzywdzonych, oczyszczenia Kościoła
i odnowienia jego wielowiekowego zaangażowania w kształcenie i wychowanie młodych ludzi”61.

ZAKOŃCZENIE
Reasumując, należy stwierdzić, że ochrona podstawowych praw dziecka jest jednym z głównych przesłań społecznego nauczania Ojca świętego
Benedykta XVI. Problematyka praw dziecka i ich ochrona odsyła do pogłęTamże.
BENEDYKT XVI, Konferencja prasowa w samolocie podczas lotu do Portugalii (11.05.
2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 7, s. 7.
58
J. RATZINGER, List do biskupów całego Kościoła katolickiego oraz pozostałych zainteresowanych Ordynariuszy i Hierarchów o cięższych wykroczeniach, które są zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (18.05.2001), Watykan 2001.
59
Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela”.
Normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary (30.04.2001). Watykan 2001.
60
Por. BENEDYKT XVI, List do Kościoła w Irlandii (19.03.2010), Watykan 2010; R. NĘCEK, Z prasy wzięte, Kraków 2010, s. 93–94.
61
BENEDYKT XVI, Otaczajcie opieką ofiary nadużyć, przem. cyt., s. 33; tenże, Pomóż
nam, kapłanom, przekazywać ludziom Twoje światło w mrocznych czasach. Homilia podczas mszy
św. na zakończenie Roku Kapłańskiego (11.06.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.)
31 (2010) nr 8–9, s. 36.
56
57
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bionej refleksji antropologicznej, w której godność osoby ludzkiej jest podstawą ochrony tych praw. Na bazie godności można wyodrębnić prawa osobowe dziecka: prawo do życia, prawo do wolności i prawa społeczne: prawo
do miłości, prawo do wychowania, prawo do rozwoju i prawo do ochrony
przed zagrożeniami. Na straży realizacji wymienionych praw dziecka – według papieża – stoi Konwencja Praw Dziecka, stanowiąca ochronę prawną i Dekalog, jako podstawa pozaprawna chroniąca prawa dziecka. Z całokształtu
nauczania papieskiego należy wyszczególnić wykroczenia przeciw prawom
dziecka. Należą do nich: aborcja rozumiana jako morderstwo, przemoc i pedofilia rozumiana jako zbrodnia.

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL BAMBINO
NELL’INSEGNAMENTO SOCIALE DI BENEDETTO XVI
Riasumendo, bisogna affermare che la tutela dei diritti fondamentali del bambino
é uno dei principali messaggi del magistero sociali del Papa Benedetto XVI. La problematica dei diritti del bambino e la loro tutela rimanda a un’ aprofondita riflessione antropologica nella quale la dignità della persona umana é fondamentale per diffendere questi
diritti: sulle basi della dignità si puòdistinguere i diritti personali del bambino: diritto alla
vita, diritto alla libertà e i diritti socali: diritto all’amore, diritto all’educazione, diritto alla
crescitae.
Del tutto l’insegnamento del Papa bisogna specificare gli abusi contro i diritti del
bambino. Questi sono: aborto come omicidio, la violenza, la pedofilia comprese come un
crimene.
tłum. Robert Nęcek

Ochrona podstawowych praw dziecka...

177

ANEKS
Konwencja o prawach dziecka
1. Dla celów Konwencji „dziecko” oznacza człowieka, który nie ma 18 lat o ile nie
dostanie pełnoletniości wcześniej. 2. Państwa, które podpiszą konwencję będą jej przestrzegały i wykorzystywały jej ustalenia, niezależnie od koloru skóry, religii, języka i pochodzenia. 3. Wszystkie organizacje dorosłych zajmujące się dziećmi powinny się kierować przede wszystkim dobrem dzieci. Państwa, które podpisały ten dokument powinny
wydawać zarządzenia i ustalić prawa pomagające rodzicom lub opiekunom. 4. Wszystkie
państwa będą się starały, aby dzieci mogły korzystać z praw zawartych w Konwencji.
5. Dbając o to, aby dzieci mogły rozwijać swe zdolności państwa powinny szanować prawa i obowiązki rodziców, jak również miejscowe tradycje rodzinne i obyczaje. 6. Każde
dziecko ma prawo żyć i państwa mają obowiązek troszczyć się, aby dzieci mogły się uczyć
i były zdrowe. 7. Dziecko zaraz po urodzeniu ma prawo otrzymać imię, obywatelstwo
oraz prawo do opieki ze strony rodziców. 8. Jeżeli ktoś przeszkodzi dziecku w otrzymaniu imienia, narodowości i opiece rodziców to władze państwowe powinny mu to pomóc
odzyskać. 9. Nie można odłączyć dziecka od rodziców wbrew jego woli, chyba, że zaniedbują i wykorzystują je. W takich sprawach decyduje sąd i przed nim może się wypowiedzieć każdy kto ma w nim coś do powiedzenia. Dziecko nawet po odłączeniu od obojga
rodziców ma prawo widywać się z każdym z nich chyba, że go nie kochają i mają na nie
zły wpływ i szkodzą mu. Jeżeli dziecko zostało odłączone od swych rodziców, którzy są
przestępcami, to rodzice mają prawo otrzymywać wiadomości o dziecku przebywającym
pod opieką zastępczą, chyba, że wiadomości te mogą szkodzić dziecku. 10. Jeżeli dzieci
zostały odłączone od rodziców na skutek wyjazdu za granicę to państwa, które podpisały
Konwencję, będą sprzyjały połączeniu się rodziny szybko i bez wielkich formalności. Jeżeli dziecko i rodzice znajdują się w różnych krajach mają prawo do kontaktowania się
i spotkania i należy im to ułatwić, chyba, że takie kontakty będą zagrażały bezpieczeństwu państwa, rodziców lub dziecka. 11. Państwa będą robiły wszystko żeby zwalczać
handel dziećmi oraz ich wywóz za granicę. W tym celu będą współdziałały i zawierały
umowy. 12. Poważnie należy traktować wypowiedzi lub opinie dziecka i trzeba brać je
pod uwagę np. w sądzie podczas rozprawy dotyczącej dziecka. 13. Dziecko może mówić,
pisać, rysować na każdy temat, który je interesuje oraz ma prawo otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania (lecz z pewnymi ograniczeniami ustanowionymi przez prawo, np.
nie może obrażać innych osób lub zdradzać tajemnic państwowych, wojskowych).
14. Państwa będą szanowały prawo dziecka do wiary lub niewiary w Boga. Rodzice lub
opiekunowie mogą wpływać na rozwój dziecka pod względem religijnym. Praktykowa-
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nie religii nie może obrażać innych osób, zagrażać zdrowiu dziecka lub stanowić niebezpieczeństwa dla innych. 15. Dziecko może należeć do różnych organizacji młodzieżowych
i brać udział w zgromadzeniach pokojowych, jeżeli nie zakłóca porządku publicznego,
nie zagraża zdrowiu np. nie można organizować manifestacji na skrzyżowaniach ruchliwych ulic. 16. Nie można wtrącać się w życie prywatne dziecka i jego rodziny oraz nie
można czytać jego listów lub je obrażać. 17. Państwa uznają że telewizja, radio, prasa
i książki są bardzo ważne dla rozwoju, wychowania i zdrowia dziecka. Dlatego też będą
zachęcały wszystkie środki informacji aby przygotowywały materiały sprzyjające ich rozwojowi, zachęcały do współpracy międzynarodowej, produkowały dużo ciekawych filmów i książek dla dzieci. Środki masowego przekazu muszą uwzględniać potrzeby dzieci z mniejszości narodowych i społeczności rdzennej. Powinny dbać, aby materiały
zamieszczane w środkach masowego przekazu nie były szkodliwe dla rozwoju dziecka,
np. nie pochwalały przemocy, gwałtu, nienawiści do innych narodów (w Polsce np. do
Niemców, Żydów...) 18. Rodzice ponoszą wspólną, główną odpowiedzialność za rozwój
i wychowanie dziecka. Państwo będzie pomagało rodzicom w wychowaniu dziecka przez
szkoły, przedszkola, organizowanie domów młodzieży, kultury, wypoczynku, wycieczek. Szczególnie będzie pomagało rodzicom pracującym. 19. Dziecko jest chronione
przez państwo przed złym traktowaniem ze strony rodziców lub opiekujących się nim.
Państwo w takich przypadkach powinno zapobiegać tego rodzaju postępowaniu rodziców lub opiekunów, włącznie ze skierowaniem sprawy do sądu. Będzie broniło dzieci
przed przemocą, krzywdą, np. biciem dziecka. 20. Dziecko pozbawione rodziny ma prawo otrzymać pomoc ze strony państwa. Powinno otrzymać opiekę zastępczą w innej rodzinie, być adoptowane lub umieszczone w domu dziecka. Należy zapewnić mu warunki
podobne, jakie miało dotąd: język, obyczaje, kulturę, religię. 21. Państwa uznające adopcję
dla dobra dziecka gwarantują, że: 1) będą dopuszczać do adopcji po sprawdzeniu, czy
dane osoby nadają się na rodziców i tylko za zgodą sądu, 2) dziecko może być adoptowane przez mieszkańców innego kraju tylko wtedy, kiedy nie można zapewnić mu opieki
w ojczyźnie, 3) adoptowane dziecko przeniesione do innego kraju musi mieć takie same
dobre warunki, jakie miałoby zapewnione w swoim kraju, 4) zapewnią, że adopcja nie
zmieni się w handel dziećmi, 5) w sprawach adopcji zagranicznej państwa będą porozumiewały się między sobą poprzez odpowiednie organizacje. 22. Państwo powinno zapewnić pomoc dziecku - uchodźcy, które opuściło własny kraj na skutek wojny, prześladowań, biedy. 23. Dziecko chore psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma prawo
żyć w warunkach, które pozwolą mu uczestniczyć w normalnym życiu. W związku z tym
państwa zabezpieczą odpowiednie środki. Państwa uznają prawo dziecka kalekiego np.
niewidzącego lub niesłyszącego do specjalnej opieki. Pomoc ta musi być taka, jaką dane
dziecko potrzebuje (kształcenie, nauka zawodu, itp.). 24. Państwo ma zapewnić opiekę
zdrowotną przed i po urodzeniu dziecka, będą zapobiegały chorobom i wszelkiego rodzaju wypadkom, aby jak najmniej umierało noworodków i dzieci. Rodzice mają prawo
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do informacji o stanie zdrowia dziecka. Dzieci nie mogą uczestniczyć w praktykach szkodzących ich zdrowiu np. Indianie wybijali przedni ząb wtedy, kiedy uważali, ze jest ono
dorosłe. 25. Państwo ma prawo kontrolować domy dziecka, szpitale dziecięce, sanatoria,
przedszkola mając na uwadze dobrą opiekę i traktowanie dzieci. 26. Państwo zabezpieczy
możliwości korzystania przez dzieci z nauki, przedszkoli, opieki lekarskiej zgodnie z prawami obowiązującymi w tym kraju np. ulgowych biletów, dopłat do wycieczek itp.
27. Dziecko ma prawo żyć tak, aby nic nie hamowało jego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego. Rodzice lub opiekunowie w miarę swoich możliwości zagwarantują warunki życia niezbędne dla rozwoju dziecka. W tym państwo powinno wspomagać rodziców. 28. Państwa uznają prawo dziecka do równego dostępu do nauki i zapewnią
bezpłatne miejsca w szkole podstawowej. Również szkoły średnie i wyższe powinny być
dostępne dla wszystkich. Porządek w szkole należy zapewnić bez naruszania godności
dziecka np. nie wolno bić po głowie, ciągnąć za uszy, czy przezywać: ty bałwanie, ośle,
baranie! Programy nauczania, podręczniki, wszelkie pomoce powinny być ciekawe, dzieci nie powinny bać się nauczycieli, a nauczyciele powinni lubić dzieci. 29. Państwa zapewnią warunki do rozwoju osobowości dziecka. Przygotowując do samodzielne go życia
będą wychowywały w poszanowaniu dla innych ludzi, płci, religii, przyrody. 30. Jeśli
w którymś kraju są ludzie mówiący w innym języku, wierzący w innych bogów, to kraj
ten nie może zabronić dziecku uczenia się tego języka, modlenia się do jego Boga i spotykania się z innymi członkami tej narodowości. 31. Państwa będą pomagały dzieciom
uczestniczyć w życiu kulturalnym, artystycznym czyli będą organizować festiwale dziecięce, spotkania, uroczystości, zabawy, gry a jednocześnie dbać będą o prawo dzieci do wypoczynku, żeby np. nauka w szkole nie zajmowała całego czasu wolnego. 32. Dzieci nie
powinny być zatrudnione w pracy niebezpiecznej, ciężkiej, która nie pozwala im się
uczyć, może być dla nich szkodliwą i ponad siły. Państwo ustala wiek dzieci, do którego
nigdy nie mogą być zatrudnione. 33. Państwa powinny chronić dzieci przed używaniem
narkotyków, wykorzystywaniem przy ich produkcji czy też sprzedaży. 34. Państwa będą
chroniły dzieci przed ich wykorzystywaniem seksualnym lub nakłanianiem ich do prostytucji lub udziałem w pornograficznych przedstawieniach. 35. Państwa nie będą dopuszczały do porywania, uprowadzania, sprzedaży dzieci. 36. Państwa nie będą pozwalały na to, żeby w jakikolwiek inny sposób dzieci byty wykorzystywane. 37. Dziecka nie
wolno skazać na śmierć, torturować lub znęcać się nad nim. Nie może być aresztowane
czy uwięzione bez zgody sądu. Jeśli zostało uwięzione zgodnie z prawem, to na jak najkrótszy okres czasu i ma prawo do dobrych warunków oraz dobrego traktowania. Może
kontaktować się z rodziną a takie powinno przebywać oddzielnie od osób dorosłych.
Dziecko uwięzione ma prawo otrzymać właściwą pomoc a także prawa do obrony w sądzie. 38. W przypadku wojny państwa mają zapewnić, żeby przede wszystkim nie ucierpiały dzieci. Osoby mające mniej niż 15 lat nie mogą brać udziału w działaniach wojennych. Nie można powoływać do wojska osób nie mających 15 lat a nawet należy unikać
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powoływania tych, którzy nie mają 18 lat. 39. Państwo powinno zadbać, żeby dziecko,
które ucierpiało z powodu złego traktowania otrzymało potrzebną pomoc i powróciło do
normalnego życia. 40. Każde dziecko powinno uzyskać pomoc prawną w przygotowaniu
i prowadzeniu jego obrony i powinno być traktowane w sposób nie naruszający jego godności. 41. Jeśli państwa, które podpisały tę umowę mają własne prawa bardziej korzystne
dla dziecka lub uznają prawa międzynarodowe także bardziej korzystne dla dzieci, to
powinny je stosować. 42. Państwa, które podpisały tę umowę zobowiążą się do tego, żeby
te prawa były znane przez dorosłych jak i dzieci.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (20.11.1989).
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PRZEMOC SEKSUALNA W MAŁŻEŃSTWIE
A REALIZACJA MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Każdy człowiek nosi w swoim sercu pragnienie kochania i bycia kochanym. Pragnienie to w szczególny sposób jest możliwe do zrealizowania
w małżeństwie, albowiem małżeństwo jest ze swej natury wspólnotą miłości
możliwą do wypełnienia nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale także fizycznej. Mąż i żona przez wszystkie lata wspólnego życia są w stanie wzrastać we wzajemnej miłości i cieszyć się jej naturalnym owocem, jakim jest
potomstwo. Mówi o tym Jan Paweł II: „W swej najgłębszej rzeczywistości
miłość jest istotowo darem, a miłość małżeńska, prowadząc małżonków do
wzajemnego poznania, które czyni z nich jedno ciało (por. Rdz 2, 24), nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania,
dzięki któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają
z siebie nową rzeczywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak
jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa”1. Z tą, jakże piękną i zachwycającą, wizją małżeństwa jako wspólnoty
miłości trudno pogodzić zjawisko przemocy seksualnej w małżeństwie, któremu zamierzamy poświecić uwagę w niniejszym artykule.

MAŁŻEŃSTWO WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI
Małżeństwo jako wspólnota miłości jest związkiem, w którym wszyscy
czują się bezpiecznie, w którym relacje międzyludzkie są najbardziej prawidłowe, bo podyktowane miłością. Jednak małżeństwo i rodzina same z siebie
nie zapewniają tej szczególnej atmosfery. Miłość jest bowiem darem, którym
1

FC 14.
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mąż i żona nawzajem się obdarzają, ale jest także zadaniem wymagającym
osobistego i ofiarnego zaangażowania. Można powiedzieć, że małżonkowie
są wezwani, by tak kształtować swoje relacje międzyosobowe, aby z dnia na
dzień stawały się one coraz doskonalsze i by ich ofiarna miłość ku sobie wydawała dobre owoce.
Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków i rodziców, dzieci i krewnych. Jako pierwsza powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami. Na mocy przymierza miłości małżeńskiej mężczyzna i kobieta „już nie są dwoje, lecz jedno
ciało” (Mt 19, 6; por. Rdz 2, 24) i powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru. Owa komunia małżeńska ma swoje korzenie w naturalnym
uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety, i jest wzmacniana przez osobistą wolę
małżonków dzielenia całego programu życia, tego, co mają i tego, czym są.
Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej. Jednakże w Chrystusie Panu Bóg przyjmuje tę potrzebę ludzką, potwierdza ją,
oczyszcza i podnosi, prowadząc do doskonałości w sakramencie małżeństwa. Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza
małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości, która jest
żywym i rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej jedności, która czyni
z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana2.
Mówiąc o małżeństwie jako wspólnocie miłości, należy przede wszystkim podkreślić godność i odpowiedzialność kobiety równe godności i odpowiedzialności mężczyzny. Równość ta realizuje się w szczególności we
właściwym małżeństwu i rodzinie dawaniu się drugiemu współmałżonkowi i dawaniu się obojga dzieciom3. Prawdziwa miłość małżeńska zakłada
i wymaga zatem, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety. Znamienne są słowa św. Ambrożego: „Nie jesteś jej panem, lecz
mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę (...). Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”4. Zdaniem Pawła VI, mężczyzna winien
żyć ze swą żoną „w szczególnej formie przyjaźni osób”5. A chrześcijanin jest
powołany do rozwijania nowej postawy miłości, okazując w ten sposób swej
własnej oblubienicy miłość subtelną i mocną zarazem, jaką Chrystus żywi do
Kościoła (por. Ef 5, 25).
Por. FC 19.
Por. FC 22.
4
ŚW. AMBROŻY, Hexameron, wyd. polskie, Warszawa 1969, V, 7, 19.
5
PAWEŁ VI, Encyklika o zadaniach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
„Humanae vitae” (25.07.1968), Wrocław 1999, nr 9.
2
3
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Niestety, nie zawsze wzajemne relacje między małżonkami są tak poprawne. Wiele do życzenia pozostawia także kwestia współżycia seksualnego. Jest ono prawem małżonków. Jednakże domaganie się korzystania
z tego prawa winno być zawsze inspirowane miłością. Wydaje się celowym
poświęcenie osobnego paragrafu przypomnieniu, jak wygląda sprawa obowiązku pożycia seksualnego małżonków.

OBOWIĄZEK POŻYCIA SEKSUALNEGO MAŁŻONKÓW
Podejmowanie przez małżonków wzajemnych stosunków seksualnych stanowi naturalny cel małżeństwa i warunkuje w znacznym stopniu
urzeczywistnianie jego zadań. Obowiązek wspólnego pożycia stanowi więc
szczególnie ważny element więzi małżeńskiej. Wspólne pożycie powinien cechować zgodny układ stosunków osobistych między małżonkami, ich wzajemna szczerość, lojalność, respektowanie osobistych właściwości małżonka,
uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb oraz gotowość do ustępstw.
Trzeba podkreślić, iż z natury relacji międzyosobowej w małżeństwie wynika, że każdy z małżonków udziela drugiemu pewnej dyspozycyjności siebie
samego wobec niego, co ma służyć dobru małżonków6.
Nie sposób obowiązku pożycia seksualnego małżonków traktować
bez powiązania z łączącą ich więzią duchową. Jest przecież tak, że bez więzi duchowej trudno byłoby małżonkom podejmować kontakty seksualne,
a z drugiej strony udane pożycie płciowe służy umacnianiu więzi uczuciowej. Elementy te więc wzajemnie się uzupełniają. W akcie płciowym mężczyzna i kobieta jednoczą się bowiem ze sobą nie tylko w sposób cielesny, ale
także dochodzi do przekroczenia najgłębszych granic intymności partnera
z jednoczesnym odsłonięciem własnej intymności, co powinno prowadzić
do osiągnięcia największego zbliżenia z drugim człowiekiem. Jednak znane
są problemy seksualne niektórych małżonków wskazujące, że współczesny
człowiek niekiedy ma trudności z całkowitym oddaniem się bliskiej osobie
i zaufaniem jej7.
Mówi się o obowiązku pożycia seksualnego małżonków. Mówienie, iż
coś jest obowiązkiem, sugeruje, że jedna ze stron może czegoś żądać, a druga jest do czegoś zobowiązana. W tradycyjnej terminologii to zobowiązanie
6
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009, s. 165.
7
Por. tamże, s. 164; zob. R. KRAJEWSKI, Prawne aspekty pożycia seksualnego małżonków, „Jurysta” (2004) nr 9, s. 15.
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nazywane jest powinnością małżeńską. Powinność pożycia małżeńskiego, należy więc do podstawowych uprawnień i obowiązków małżonków, jednak we
współczesnym rozumieniu słowo powinność nie oznacza nakazu lub obowiązku pożycia intymnego, lecz przyzwolenie na nie8. Albowiem, jak określił to
już XIX-wieczny prawnik: „wzajemne prawo do ciała swojego to obowiązek,
który jest tylko obowiązkiem miłości i nie można go zamieniać w przymus
odrażający”9. Płciowe zjednoczenie małżonków nazywane jest także aktem
małżeńskim, w którym się oni sobie nawzajem oddają i w którym siebie przyjmują10. Akt małżeński nie jest zatem niczym innym jak zewnętrznym przejawem wykonania przewidzianego przez prawo obowiązku pożycia seksualnego małżonków, zdolnym przez się do zrodzenia potomstwa11.
Do współżycia seksualnego małżonków odnoszą się słowa z listu św.
Pawła: „Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.
Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie
rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba
że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów
wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was
szatan” (1 Kor 7, 3–5). Można zatem powiedzieć, że zarówno mąż jak i żona
tracą w małżeństwie prawo do swobodnego rozporządzania swoim ciałem.
Mają sobie nawzajem służyć aktem małżeńskim. Nie mogą też zapominać, że
fundamentem pożycia seksualnego, tak jak fundamentem małżeństwa, jest
miłość. O tym również poucza św. Paweł, mówiąc: „Mężowie miłujcie żony
i nie bądźcie dla nich przykrymi” (Kol 3, 19), oraz „Mężowie, miłujcie żony,
jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (Ef 5, 25). Pojęcia
obowiązku małżeńskiego nie wolno zatem odrywać od miłości. Innymi słowy, „dysponowanie” ciałem współmałżonka musi być przepojone miłością,
pełne prawdziwej troski o niego. Prawdziwa miłość wyklucza bowiem pojęcie praw i obowiązków. W miłości nikt nie odwołuje się do takich kategorii,
ale po prostu obdarowuje sobą współmałżonka i przyjmuje dar z jego strony.
A tam gdzie chodzi o dar, nie może być mowy o prawach i obowiązkach.

8
Por. D. KRZEMIEŃSKA, Powinność małżeńska, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny,
red. E. OZOROWSKI, Warszawa–Łomianki 1999, s. 357.
9
N. WIŚNIEWSKI, O małżeństwie, wynikających ztąd prawach i nierozwiązalności między
katolikami związku tego pod względem filozofii i prawa powszechnego z dodatkiem o warunkach
szczęścia w pożyciu małżeńskim, Warszawa 1866, s. 164.
10
Por. W. BOŁOZ, Akt małżeński. Aspekt moralny, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny,
dz. cyt., s. 13.
11
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 140.
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CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE POŻYCIE SEKSUALNE MAŁŻONKÓW
Wypełnianie przez małżonków obowiązku pożycia seksualnego zasadniczo jest nieodzowne dla dobrego funkcjonowania małżeństwa. Jednakże
do tak delikatnego zagadnienia, jakim są stosunki płciowe między mężem
i żoną, nie można podchodzić schematycznie. W szczególności należy przyjąć, że niewykonywanie obowiązku fizycznego pożycia może być usprawiedliwione różnymi przyczynami i okolicznościami12. Na przykład okolicznością ograniczającą częstotliwość współżycia może być podeszły wiek
małżonków. Wiadomo, że z biegiem czasu maleje częstotliwość współżycia
seksualnego, dochodzi też do całkowitego jego zaprzestania, zwłaszcza po okresie menopauzy u żony i osłabienia potencji u męża. Pamiętać jednak należy, że
popęd seksualny i potencja w wieku podeszłym mogą kształtować się bardzo różnie, od zupełnego ich wygaszenia i zaniku do utrzymywania się na
dobrym poziomie aż do późnej starości13.
Na życie seksualne małżonków może też mieć wpływ ich aktywność
zawodowa bądź jej brak. Istnieją bowiem, poparte badaniami socjologicznymi, podstawy, aby zakładać, że wśród wielu destrukcyjnych oddziaływań
bezrobocia występuje też negatywny wpływ na pożycie intymne. Z drugiej
zaś strony przypuszczać można, iż osoby pochłonięte karierą i narażone na
stresy związane z wykonywaniem zawodu mogą nie mieć ochoty bądź po
prostu czasu na realizowanie intymnego pożycia14.
Kolejną okolicznością skutkującą niepodejmowaniem przez małżonków kontaktów seksualnych jest przymusowa abstynencja seksualna. Oznacza ona całkowite powstrzymywanie się od wszelkich działań seksualnych.
12
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 191; M. ANDRZEJEWSKI, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 29; J. IGNATOWICZ, Prawo
rodzinne, Warszawa 2000, s. 130–131; M. ANDRZEJEWSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2004, s. 50.
13
Okazuje się, że wiek biologiczny nie ma w tej mierze podstawowego znaczenia,
bowiem wiele osób przed 60. rokiem życia to ludzie schorowani i mający duże problemy seksualne, inni zaś po przekroczeniu tej granicy wieku nadal zachowują młodzieńczy
wigor i wysoką aktywność seksualną. Potwierdzają to badania empiryczne, w których
świetle aktywność seksualna w wieku 60–64 lat dotyczy prawie 40% populacji, a w wieku powyżej 70 lat – 10%; jak więc widać, współżycie seksualne w tzw. jesieni życia nie
należy do rzadkości. Zdarzają się i paradoksalne zjawiska, kiedy dopiero w „jesieni życia” pojawia się wzrost zainteresowania seksem, gdy pogoń za sukcesami zawodowymi
czy zabsorbowanie życiem rodzinnym zmniejsza się na rzecz większego zainteresowania
samym sobą. Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 192;
Z. LEW-STAROWICZ, Seks w jesieni życia, „Małżeństwo i Rodzina” (2004) nr 3, s. 16–17.
14
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 192.
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Może być okresowa lub stała. Abstynencja ta dotyczy w szczególności osób
przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych15. Ponadto okolicznością powodującą niewykonywanie obowiązku pożycia seksualnego
małżonków jest choroba psychiczna jednego z nich lub obojga partnerów.
Choroby psychiczne, podobnie jak i inne choroby, są bowiem wyrazem utraty zdolności skutecznego regulowania przez organizm swych stosunków
wewnętrznych i wymiany ze środowiskiem, sprowadzającej utratę równowagi wewnętrznej lub adaptacji do środowiska, bądź jednego i drugiego16.
Niewątpliwie, dla małżeńskich kontaktów seksualnych istotna może
być także dewiacja jednego z partnerów. Wyraża się ona zaspokajaniem popędu płciowego w sposób nietypowy dla danej kultury, czy też „innością” ze
względu na przedmiot popędu, formę jego realizowania lub używane środki.
Jej charakterystyczną cechą jest dziwaczność potrzeby seksualnej, stałe bądź
okresowo i długotrwale występujące seksualne uzależnienie od niezwykłych
lub też nie do przyjęcia czynników, np. popęd do zwierząt, do doznawania
cierpienia, do obnażania się przed obcymi. Poważny wpływ na sferę seksualnych kontaktów małżonków może wywierać homoseksualizm jednego
z nich, albo taka orientacja obojga, gdyż wyklucza on realizację pożycia seksualnego między małżonkami, albo przynajmniej istotnie ją ogranicza17.
Na aktywność seksualną małżonków wywierają również wpływ zaburzenia seksualne, które niekiedy mogą usprawiedliwiać ograniczenia lub
niewykonywanie obowiązku pożycia seksualnego pomiędzy nimi. Są to nieprawidłowości funkcji i reakcji seksualnych, które utrudniają bądź uniemożliwiają sprawną aktywność seksualną, a których przyczyna nie ma często
wykrywalnego tła organicznego ani psychotycznego. Zaburzenia seksualne
tak u kobiet, jak i u mężczyzn mogą mieć wiele postaci. U kobiet np. może wystąpić tzw. oziębłość seksualna, która cechuje się brakiem pragnienia kontaktów seksualnych, brakiem odpowiednich reakcji w czasie kontaktu, brakiem
redukcji napięć seksualnych oraz brakiem satysfakcji emocjonalnej, wskazuje
na nią brak silniejszego podniecenia seksualnego czy orgazmu, mimo istnienia więzi emocjonalnych z partnerem oraz mimo technicznie prawidłowych
stosunków płciowych. Natomiast zaburzenia seksualne u mężczyzn polegać
mogą na zaburzeniach erekcji prącia i zaburzeniach wytrysku nasienia18.
Na spełnianie obowiązku pożycia seksualnego małżonków może mieć
wpływ naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej. Wpływ zdrady na
Por. M. KOZAKIEWICZ, Słowniczek o miłości i seksie, Warszawa 1995, s. 34.
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 197.
17
Por. tamże, s. 195.
18
Por. tamże, s. 198.
15
16
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więź małżeńską, w tym seksualną, może być bardzo różny i uzależniony od
indywidualnych reakcji partnerów, zwłaszcza osoby zdradzonej. W części
wypadków niewierność małżeńska może jednak powodować niechęć żony
lub męża do podejmowania małżeńskich kontaktów seksualnych, będąc tym
samym okolicznością usprawiedliwiającą odmowę kontaktów seksualnych
ze strony zdradzonego małżonka. Prócz tego wskazać należy, że okolicznością uchylającą wypełnianie przez małżonków obowiązku utrzymywania
kontaktów seksualnych jest też separacja19.
Przyczyną odmowy pożycia seksualnego może być także zakażenie wirusem HIV jednego z małżonków. Rodzą się wówczas następujące pytania:
Czy osoba chora lub nawet tylko seropozytywna może słusznie domagać się
spełnienia powinności małżeńskiej? Czy strona zdrowa ma obowiązek zadośćuczynienia takim oczekiwaniom współmałżonka zakażonego wirusem
HIV? Zgodnie z nauką Kościoła, akty cielesne małżonków jednoczą ich ze
sobą w sposób intymny i czysty, jeśli wyrażają jedność i rodzicielstwo. (por.
KDK 49). Jest to możliwe, jeśli małżonkowie w intymnym pożyciu kierują się
prawdziwą miłością i sprawiedliwością, mając na uwadze wzajemne dobro,
a nie tylko chęć zaspokojenia własnych pragnień. Dlatego też współmałżonek zakażony wirusem HIV nie może oczekiwać od drugiej strony zgody na
podejmowanie aktów małżeńskich. Strona zdrowa ma prawo do odmówienia współżycia. Co więcej, wręcz nie do przyjęcia jest również taka sytuacja,
w której strona zakażona uprzedza współmałżonka o niebezpieczeństwie
infekcji, a strona zdrowa mimo wszystko podejmuje współżycie. Porządek
moralny nie tylko nakazuje powstrzymać się od działań sprzecznych z wymogami cnoty czystości, ale również zabrania działania na szkodę osoby
drugiej w tak ważnej sferze, nawet za jej przyzwoleniem20.
Wymienione powyżej czynniki ograniczające pożycie seksualne małżonków mogą być zatem przyczyną odmowy pożycia seksualnego przez któreś
z małżonków. Ale dzieje się także, i to wcale nierzadko (nie ma zgody w tej
kwestii między mężem i żoną), że jedno z małżonków pragnie współżycia,
a drugie się na nie nie zgadza, bądź też zgadza się niechętnie, po dłuższych
namowach, dla „świętego spokoju”. Najczęściej jest tak, że to mąż pragnie
zbliżenia i namawia do niego żonę. I w takich właśnie sytuacjach często dochodzi do przemocy seksualnej w małżeństwie, którą określa się też mianem
gwałtu małżeńskiego.
Por. tamże, s. 200.
Por. A. KOKOSZKA, Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moralna, cz. III,
Tarnów 1999, s. 141.
19

20
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ZGWAŁCENIE W MAŁŻEŃSTWIE
Małżonkowie są zarówno uprawnieni, jak i zobowiązani do współżycia płciowego. Jednak dochodzenie przysługującego im prawa nie może odbywać się na drodze przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Zawarcie
związku małżeńskiego może być bowiem traktowane jako pewne ograniczenie wolności seksualnej, ale nie tych jej postaci, które polegają na swobodzie
podejmowania decyzji co do czasu, miejsca i form współżycia. Odmowa pożycia seksualnego często może leżeć u podstaw podejmowania przemocy
wobec partnera seksualnego.
Trudno jest wskazać, jaka jest społeczna skala zjawiska zgwałcenia
w małżeństwie. Wiąże się to z tym, że w ogóle faktyczne rozmiary zjawiska
przemocy wobec kobiet są nieznane, gdyż niewiele kobiet decyduje się na
ujawnienie tego faktu. Oficjalne statystyki są w tej kwestii zdecydowanie zaniżone i niewiarygodne, obejmują one bowiem tylko najpoważniejsze przypadki, potwierdzone przez instytucje ścigania i wymiaru sprawiedliwości
jako przestępstwa. Ustalenie rozmiarów i rodzajów doświadczanej przemocy w relacjach partnerskich, w tym przemocy seksualnej wobec współmałżonka, należy do jednych z najtrudniejszych zagadnień, ponieważ dotyczy
ono prywatnej i intymnej sfery życia21.
Jak podaje Z. Lew-Starowicz, światowe badania statystyczne wykazują, że 24–26% kobiet było gwałconych przez swoich mężów lub kochanków,
jednakże tylko 10–14% mężatek zgłasza gwałt zadany im przez mężów22. Natomiast z badań opublikowanych w USA wynika, że 10% kobiet przyznaje
się do wymuszania na nich stosunku seksualnego przez męża lub partnera,
zaś wyniki innych badań ujawniają, że 7% kobiet jest przemocą zmuszanych
przez męża lub kochanka do stosunku seksualnego23. W Polsce 3–10% kobiet przyznaje się w różnych badaniach, że były ofiarami gwałtu dokonanego
przez męża24. Zaś z najnowszych badań wynika, iż przemoc seksualna ze
strony partnera dotknęła 5,1% kobiet25, przy czym wystąpiła istotna różnica
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 246.
Por. Z. LEW-STAROWICZ, Seksuologia sądowa, Warszawa 2000, s. 296.
23
Por. B. HOŁYST, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 413.
24
Por. J. AULEYTNER, K. GŁĄBICKA, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków,
Warszawa 2001, s. 203.
25
Mowa tu o badaniach stanowiących część międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet, a przeprowadzonych pod kierownictwem B. Gruszczyńskiej w 2004 r.
na ogólnopolskiej próbie ponad dwóch tysięcy kobiet w wieku 18–69 lat. Por. B. GRUSZCZYŃSKA, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa–Kraków 2007, s. 12.
21

22
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między nasileniem przemocy ze strony byłego i aktualnego partnera, gdyż
były partner prawie dziesięciokrotnie częściej niż aktualny stosował przemoc seksualną26. Tym samym za dalece przesadzone należy uznać dane podawane w Internecie na temat skali przemocy seksualnej stosowanej w małżeństwie27.
Warto przypomnieć, że większość kodeksów karnych w niedawnej jeszcze przeszłości stanowiła, iż niemożliwe jest popełnienie przez męża gwałtu
na własnej żonie. Zgwałcenie bowiem definiowano jako stosunek płciowy
pozamałżeński28. Twierdzono, że mąż „nie może być winien gwałtu popełnionego na swojej prawowitej małżonce, ponieważ wyrażając zgodę i wchodząc w związek małżeński, żona oddała się w tym względzie mężowi, czego nie może cofnąć”29. Dopiero w 1991 r. doszło po raz pierwszy w Anglii
do skazania za zgwałcenie kobiety, która była żoną sprawcy. Natomiast we
Francji dopiero w orzeczeniu z 1992 r. Izba Karna Sądu Najwyższego przyznała, że zgwałcenie może zostać popełnione w stosunkach między małżonkami. Również w większości stanów USA do 1993 r. obowiązywały uregulowania prawne nieuznające za możliwe popełnienie gwałtu na własnej żonie.
Zgwałcenie było bowiem definiowane jako stosunek seksualny z kobietą bez
jej wymaganej zgody – ale nie z własną żoną. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania, zwanego „licencją na zgwałcenie”, były m.in. spodziewane trudności dowodowe i możliwości nadużyć30.
Aktualnie jedynie w państwach Islamu, w świetle szarijatu31, niemożliwe jest popełnienie gwałtu na własnej żonie przede wszystkim dlatego, że
żona winna jest mężowi posłuszeństwo i musi zaspokajać jego potrzeby seksualne. Ma to zapobiegać, podobnie jak możliwość posiadania do czterech
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 246.
Por. K. MIŁOSZEWSKA, Gwałt małżeński, http://www.cpk.org.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=149:gwat-maeski&catid=120:cpk-wmediach&Itemid=8 ( dostęp: 25.09.2008).
28
Rozwiązanie takie przewidywały np. ustawa karna austriacka z 1852 r. oraz kodeksy karne Indii (1860 r.), Holandii (1881 r.), Luizjany (1942 r.), Szwajcarii (1937 r.), Grecji (1950 r.), Jugosławii (1951 r.), Etiopii (1957 r.), Węgier (1961 r.), NRD (1968 r.) i RFN
(1968 r.). Por. M. FILAR, Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, Warszawa–Poznań 1974, s. 61.
29
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 234.
30
Por. tamże, s. 235.
31
Szarijat (ar. szari‘a – właściwa droga) religiozn. W prawie muzułmańskim ogół zasad i przepisów porządkujących przekonania, wierzenia, postawy moralne i postępowanie wiernych, zawartych w Koranie – por. Słownik wyrazów obcych, red. I. KAMIŃSKA-SZMAJ, Warszawa 2001.
26
27
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żon, jakimkolwiek kontaktom pozamałżeńskim, które są zawsze karalne.
Mężczyzna, uzyskując satysfakcję w małżeństwie, ma więcej energii do pracy i mniej chęci do cudzołóstwa, a ze względu na specyfikę męskiego libido
powinien mieć możliwość zaspokojenia popędu seksualnego w każdej, wybranej przez siebie chwili. W konsekwencji bez pozwolenia męża kobieta nie
może nawet pościć w dni nakazane przez Sunnę, gdyż miałaby wtedy mniej
siły do spełniania zachcianek seksualnych swego pana. Nie może przy tym
domagać się od męża współżycia, mężczyzna bowiem bywa bardzo zmęczony po pracy. Według niektórych szkół zajmujących się tłumaczeniem prawa
islamskiego jedynym wręcz obowiązkiem żony jest dostarczanie małżonkowi satysfakcji seksualnej32. Koran stanowi bowiem: „Wasze kobiety są dla
was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie”33. Dlatego też nie może dziwić, że mąż nie zasługuje według szarijatu na karę, gdy
wymusza na żonie współżycie. Koran stanowi wręcz, że mężczyzna może
nawet siłą egzekwować swoje prawa: „I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. A jeśli są wam
posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu”34.
Obecnie wszystkie nowsze kodeksy prawa karnego wprost uznają, że
pokrzywdzonym przez zgwałcenie może być małżonek sprawcy. Zawarcie związku małżeńskiego daje małżonkom prawo do współżycia, ale też
i nakłada taki obowiązek. Jednak działanie jest wtedy prawne, gdy prawny
jest zarówno cel, jak i środek, którego dla tego uzyskania użyto. Zdaniem
R. Krajewskiego, stosowanie przez współmałżonka środków zmuszania dla
osiągnięcia stosunku płciowego jest więc działaniem bezprawnym, gdyż
bezprawne są środki użyte do osiągnięcia celu. Sprawca będzie więc odpowiadać nie za to, że dążył do tego, co mu się nie należało, lecz za to, że użył do
tego niewłaściwego środka. Sprawca, stosując wobec współmałżonka środki
opisane w przepisie dotyczącym zgwałcenia, dopuszcza się więc zamachu
na wolność seksualną, a tym samym dopuszcza się zamachu na obyczajowość seksualną, której to składnikiem jest tzw. wolność seksualna. Tym samym więc dopuszcza się przestępstwa zgwałcenia. Bez znaczenia jest, czy
odmowa stosunku płciowego, która spowodowała w konsekwencji zgwałcenie, była w jakikolwiek sposób obiektywnie czy subiektywnie uzasadniona, zastosowanie przymusu przesądza bowiem całkowicie sprawę35.
Por. J. WARYLEWSKI, Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002, s. 77.
Koran, Sura II – Krowa 223.
34
Tamże, Sura IV – Kobiety 34.
35
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 239; M. FILAR, Przestępstwo zgwałcenia, dz. cyt., s. 63–64.
32

33
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Podobne stanowisko w tej kwestii prezentuje B. Hołyst, według którego obowiązek współżycia seksualnego w żadnym razie nie usprawiedliwia
stosowania przymusu lub przemocy, gdyż słuszność celu nie zakłada jeszcze
dobrowolności zastosowanego środka. Jego zdaniem w przypadku zgwałcenia w małżeństwie rzecz ma się tak, jak i w przypadku innych przestępstw,
np. prawo do leczenia nie oznacza jeszcze, że można lekarza zmusić do zabiegu, przystawiając mu pistolet do głowy, czy prawo do wynagrodzenia za
pracę nie usprawiedliwia zabrania szefowi portfela bez jego zgody. Sprawca
gwałtu małżeńskiego odpowiada zatem nie za to, że dąży do realizacji stosunku seksualnego, ale za to, że uczynił to w niewłaściwy sposób, czyli użył
niedozwolonego środka. Nie ma więc znaczenia, czy odmowa współżycia
miała jakieś słuszne uzasadnienie, czy nie36.
Obowiązek wspólnego pożycia małżonków wynikający z zawarcia
małżeństwa nie oznacza zrzeczenia się przez małżonków wolności decydowania o współżyciu seksualnym, a więc nie uprawnia współmałżonka do
egzekwowania tego obowiązku przemocą37. Odpowiedzialności za zgwałcenie nie wyłącza łączący sprawcę i pokrzywdzoną związek małżeński, gdyż
z małżeństwa nie wynika obowiązek zgody na współżycie na każde życzenie
partnera. Związek małżeński nie wyłącza bowiem możliwości odmowy obcowania płciowego w konkretnych sytuacjach i nie uprawnia do wymuszania współżycia38.
Wyróżnia się różne rodzaje zgwałcenia w małżeństwie. Pierwszy, to
gwałt agresywny z pobiciem, charakteryzujący się tym, że zachowanie
sprawcy jest wynikiem ogólnej jego agresywności, co ma miejsce zwłaszcza w rodzinach, w których występuje problem uzależnień. Drugi rodzaj to
gwałt nieagresywny, a więc niezwiązany z maltretowaniem fizycznym, ale
zwykle związany z częstotliwością kontaktów seksualnych lub ich formą akceptowaną tylko przez jedną ze stron związku. Trzecim rodzajem jest gwałt
obsesyjny, któremu czasami towarzyszy pobicie, ale jego cechą charakterystyczną są obsesje nieuwidaczniające się w innych sferach życia, a wynika on
z różnego rodzaju problemów i doświadczeń seksualnych39.
Autorzy opracowań poświęconych problemowi przemocy seksualnej próbują określić przyczyny, które leżą u jej podstaw. Wielu z nich podkreśla, że niewątpliwą rolę, gdy chodzi o stosowanie przemocy seksualnej
Por. B. HOŁTYS, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 412.
Por. Kodeks karny, art. 197, par. 1.
38
Por. J. WOJCIECHOWSKI, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000,
s. 377.
39
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 50–51.
36
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w małżeństwie, odgrywa pornografia40. Wzmaga ona bowiem tendencję do
podejmowania różnych form przemocy, gdyż obniża wrażliwość moralną,
zmniejsza wyczulenie na potrzeby innych, skłania do przedmiotowego ich
traktowania, ukierunkowuje uwagę jedynie na dziedzinę seksualną i pobudza do realizacji potrzeb w tym zakresie bez uwzględnienia woli partnera.
Stąd tendencja do gwałtów, sadyzmu, kazirodztwa. Wielu mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich żon przyznaje, że ich zachowanie jest odzwierciedleniem tego, co widzieli w seksualnie pobudzających materiałach. Badania ewidentnie wykazują, że pornograficzne obrazy upowszechniające mit
gwałtu obniżają satysfakcję w małżeńskim pożyciu seksualnym oraz zmniejszają zahamowania przed stosowaniem przemocy w rodzinie41.
Należy zaznaczyć, że nie tylko brak poszanowania zgody małżonka na
pożycie seksualne jest zgwałceniem. Istotne w tym względzie są także inne
okoliczności, a w szczególności zmuszanie go do nieakceptowanych przez
niego praktyk seksualnych, niezgodnych z jego poczuciem wstydu, systemem wartości, wrażliwością (np. do kontaktów analnych, oralnych, sadomasochistycznych, z zastosowaniem sztucznych narzędzi, podczas oglądania
filmów pornograficznych, w obecności innych osób). Przejawem przemocy
seksualnej w małżeństwie jest także narzucanie żonie liczby kontaktów seksualnych znacznie przekraczających jej potrzeby, oczekiwanie i zmuszanie
do współżycia różnymi formami szantażu, a ponadto ośmieszanie partnerki
podczas współżycia seksualnego, porównywanie do innych kobiet, okazywanie pogardy, lekceważenia, jak również nakłanianie lub zmuszanie partnerki
do współżycia z innymi mężczyznami, wymiany partnerów, seksu zbiorowego, czy też zmuszanie partnerki do akceptowania przez nią lub tolerowania
kochanek, przyprowadzanie ich do domu i nieukrywanie kontaktów z nimi42.
Wśród czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo zgwałcenia
w małżeństwie, wymienia się wysokie natężenie agresywności w relacjach
małżeńskich, a także nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od niego. Przy
czym alkohol nie jest przyczyną, ale, jak sądzą ofiary i sprawcy, usprawiedliwieniem stosowania przemocy. Ponadto prawdopodobieństwo zgwałcenia w małżeństwie zwiększa brak zgodności co do zasad współżycia seksualnego43.
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 244; D. RODE,
Gwałt w związku małżeńskim, „Chowanna” 1 (2005), s. 29–30.
41
Zob. Pornografia krzywdą wyrządzaną rodzinie, http://www.jp2w.pl/pl/42118/ 0/
Pornografia_krzywda_wyrzadzana_rodzinie.html (dostęp: 10.12.2010).
42
Por. R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 244.
43
Por. tamże, s. 245.
40
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Charakterystyczne dla przemocy seksualnej w związkach małżeńskich
jest również to, że ma ona swoje uwarunkowania w cechach osobowościowych zarówno sprawców, jak i ofiar. Sprawcy charakteryzują się bowiem
bezosobowym stosunkiem do życia seksualnego, czyli przedmiotowym traktowaniem partnerki, brakiem wrażliwości na cudze uczucia, agresywnością,
impulsywnością, brakiem poczucia winy, a także potrzebą kontroli ofiary.
Badania wykazują, że dokonanie gwałtu daje mężowi poczucie dominacji,
kontroli nad rodziną i żoną, wyraża złość i jego siłę, pokazując, kto rządzi
w ich domu. Nadużyć wobec żon dopuszczają się zazwyczaj mężczyźni niepewni siebie, przeżywający różne lęki wynikające z poczucia niższości, nieudolności i opuszczenia. Często sami w dzieciństwie byli świadkami bądź
ofiarami przemocy w domu rodziców44. Należy też tu zaznaczyć, że sprawcami małżeńskich gwałtów i innych form przemocy w rodzinie są nie tylko alkoholicy czy tzw. osoby społecznie niedostosowane. To bardzo często
mężczyźni doskonale funkcjonujący zawodowo, sprawiający jak najlepsze
wrażenie na zewnątrz.
Z kolei cechy ofiar seksualnych nadużyć małżeńskich to uległość, przejawiająca się często jako bezwzględne podporządkowanie się mężowi, a także lęk oraz bierność45. Zazwyczaj ofiary cechuje niższe poczucie własnej wartości. Charakterystyczną cechę ich zachowań stanowi przypisywanie sobie
winy i odpowiedzialności za akt przemocy. Wiele ofiar wierzy, że same prowokują ataki, ponieważ kłócą się i sprzeciwiają napastnikowi. Sądzą, że ich
zachowanie nie tylko wywołuje, lecz także usprawiedliwia doświadczane
nadużycia. Mężowie dopuszczający się nadużyć wobec swoich żon często
wmawiają im brak kompetencji, oziębłość i skłonności do napadów histerii.
Kobieta w rezultacie wytwarza sobie nieprawdziwy wizerunek własnej osoby i często wierzy, że sama sprowokowała atak. Rozumiana w ten sposób
miłość jest ślepa, napastnicy nie używają przemocy bez przerwy, pomiędzy
kolejnymi zajściami zdarzają się okresy pełne spokoju i czułości. Ofiary pragną położyć kres nadużyciom, lecz nie chcą zakończyć związku. Najczęstszą
przyczyną pozostawania przez kobiety w związkach, w których są obiektem
przemocy, jest wyuczona bezradność. Kobietom tym wydaje się, że nie są
w stanie poradzić sobie same, że nie uda im się znaleźć nowej pracy i przyjaciół. Niektóre chcą, by ich dzieci mimo wszystko miały ojca. Ogólnie rzecz
biorąc, większość kobiet bitych woli wierzyć w poprawę partnera, niż myśleć

44
45

Por. D. RODE, Gwałt w związku małżeńskim, dz. cyt., s. 31–36.
Por. tamże, s. 31–36.

194

Ks. Jan Orzeszyna

o rozstaniu i separacji. Ofiara jest przekonana, że nigdy nie znajdzie nowego
partnera46.
Nierzadko bywa, że kobiety nie są świadome tego, iż zmuszanie do
współżycia również w małżeństwie to przestępstwo, łamanie prawa. Cierpiąc w milczeniu, narażają się na zwielokrotnione objawy pourazowe, charakterystyczne dla ofiar gwałtów, takie jak lęk, niepokój, depresja, stany
nadmiernego pobudzenia lub wycofanie, apatia. Utrudniają one codzienne funkcjonowanie i mogą mieć negatywny wpływ na radzenie sobie z codziennymi obowiązkami czy pełnieniem istotnych społecznych ról – matki,
pracownicy, gospodyni. Zdarza się, że kobiety w patologiczny sposób radzą sobie z tymi objawami, np. popadając w uzależnienia, gdyż alkohol czy
narkotyki początkowo łagodzą intensywność objawów. Tymczasem ważne
jest, żeby ofiara takiego gwałtu miała świadomość tego, że nie zasługuje na
takie traktowanie. Każda ofiara gwałtu ma prawo do szukania pomocy i do
jej otrzymania.

OBRONA PRZED GWAŁTEM
Z przeprowadzonych badań wynika, że ofiary zgwałceń w małżeństwie
najczęściej nigdzie nie szukają pomocy, gdyż tylko 25% z nich otrzymuje
wsparcie ze strony rodziny, w szczególności matki, a 37% kobiet zgłasza się
bezpośrednio po doznanym gwałcie do lekarza w celu dokonania obdukcji.
W niektórych jednak przypadkach nasilający się proces przemocy seksualnej bądź przeżycie wyjątkowo okrutnego gwałtu doprowadza żonę do zgłoszenia tych faktów na policję lub do prokuratury47. Jest rzeczą wiadomą, że
ofiary zgwałceń w małżeństwie są negatywnie oceniane przez innych ludzi,
co przekłada się też na stosunek policji do nich. Funkcjonują bowiem stereotypy, że kobiety są współwinne tych czynów, co wpływa negatywnie na
ocenę wiarygodności ich zeznań, czy też ogólnie na ich traktowanie. W konsekwencji ofiary często rezygnują ze zgłoszenia faktów zgwałceń policji,
wskutek czego przestępstwa te powiększają tzw. ciemną liczbę, a pokrzywdzone osoby, z powodu ukrycia faktu zgwałcenia, nie mogą liczyć na pomoc
z zewnątrz i pozostają same ze swymi problemami48.
Por. B. GRUSZCZYŃSKA, Przemoc wobec kobiet w Polsce, dz. cyt., s. 120–121.
Por. D. RODE, Gwałt w związku małżeńskim, dz. cyt., s. 31–36.
48
Wśród powodów niezgłoszenia faktu przemocy seksualnej ze strony partnera kobiety najczęściej wskazują następujące: sama sobie poradziłam lub sprawa była zbyt małej
wagi (24,7%), policja nie może bądź nie chce nic zrobić (18,2%), wstyd, zażenowanie, spra46
47
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Podstawowym zadaniem osoby, która powzięła informację o gwałcie
w małżeństwie, jest zapewnienie skrzywdzonej, że dobrze uczyniła mówiąc
o tym. Ważne jest, by poczuła, iż jest zrozumiana i że dano wiarę jej słowom. Skrzywdzonej osobie należy wyrazić współczucie oraz jednoznacznie potępić czyn sprawcy. Osoba skrzywdzona winna otrzymać informację,
że nie może się więcej godzić na takie traktowanie, że ma prawo się bronić
i szukać pomocy. Zazwyczaj zaleca się opracowanie indywidualnego planu
bezpieczeństwa na ewentualną sytuację ponownego zagrożenia. Polega to
m.in. na zidentyfikowaniu miejsca i ludzi, do których można szybko uciec
przed agresją (np. sąsiadka, rodzina), ustaleniu, w jaki sposób się zachować
w sytuacji, gdy dochodzi do przemocy (bronić się, wzywać pomoc, wybiec
na klatkę schodową, nie chować się w pomieszczeniu bez okna), uznaniu konieczności wezwania policji. Sprawcy zazwyczaj najbardziej zależy na tym,
by nikt nie dowiedział się o jego postępkach. Należy go zatem poinformować, że gwałt już nie jest tajemnicą, że wie o tym także ktoś jeszcze (kapłan,
przyjaciółka, psychoterapeutka). Chociaż wywołuje to jego wściekłość, bywa
początkowo skuteczne. Jeśli skrzywdzona postawi granicę, np. jak jeszcze raz
to zrobisz, to wezwę policję, nie może się z tego wycofać. Sprawca działa, dopóki nie zacznie ponosić konsekwencji swojego zachowania. Bezkarność go
rozzuchwala. Sprawcy najczęściej nie przyznają się do winy, i z reguły robią
to bardzo przekonująco. Zazwyczaj zaprzeczają wszystkiemu, a słowa żony
to, jak dowodzą, objawy zaburzeń psychicznych49.
Przemoc seksualna w małżeństwie zakłóca w poważny sposób porządek moralny małżeństwa i rodziny, jest znakiem degradacji obrazu człowieka oraz świadectwem braku poczucia godności własnej osoby i ofiary
sprowadzonej do roli narzędzia. Zgwałcenie jest również miernikiem niesprawiedliwości jako fakt podeptania godności kobiety i jej wolności50. Nic
więc dziwnego, że zgwałcenie w małżeństwie spotyka się z negatywną oceną
Kościoła katolickiego. Przyjmuje się bowiem, że podejmowanie współżycia
cielesnego przez małżonka wbrew psychofizycznym dyspozycjom żony jest
formą gwałtu. W świetle prawa kanonicznego zgwałcenie w małżeństwie
wa prywatna (33,8%), lęk przed sprawcą (13,0%), nie chciałam, żeby sprawca był aresztowany (2,6%), inne (7,8%). Jednakże większość (53,3%) kobiet, które zgłaszają przemoc ze
strony partnera, jest niezadowolona lub bardzo niezadowolona ze sposobu, w jaki policja
zajmuje się tą sprawą – por. B. GRUSZCZYŃSKA, Przemoc wobec kobiet w Polsce, dz. cyt.,
s. 120–121; R. KRAJEWSKI, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, dz. cyt., s. 248.
49
Por. K. MIŁOSZEWSKA, Gwałt małżeński, art. cyt.
50
Por. M. GRACZYK, Gwałt, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 159; B. ASHLEY, Żyć prawdą w miłości. Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej, Kraków 2008, s. 457.
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może być przyczyną separacji, która może być usprawiedliwiona zgodną
z prawem przyczyną. Jak bowiem wskazują kanoniści, przyczyną taką może
być m.in. stwarzanie poważnego niebezpieczeństwa duchowego lub fizycznego dla drugiej strony w małżeństwie, w tym poprzez brutalność51.
Zgodnie z powszechną opinią teologów, kobieta ma prawo bronić się
za pomocą godziwych środków przed skutkami gwałtu52, w tym także przed
poczęciem. Takie prawo przysługuje też żonie, ofierze gwałtu dokonanego
przez jej męża, który zachowuje się w sposób nierozumny, jeżeli znajduje się
ona w trudnej sytuacji osobistej (np. choroba) lub życiowej (np. liczne potomstwo, brak mieszkania, brak wystarczających środków do życia)53. Zdaniem
S. Olejnika znamiona zniewolenia, a więc i jego ocenę moralną jako ciężkiego grzechu przeciw czystości i wielkiej krzywdy przeciw sprawiedliwości,
noszą na sobie też akty przymusu moralnego. Wszelkiego rodzaju groźby
wywołujące nawet względnie tylko wielką bojaźń sprawiają, że odbyty pod
ich wpływem akt seksualny ma charakter zniewolenia54.
Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć ogólną zasadę zachowania
się kobiety w chwili gwałtu. Otóż, ażeby kobieta pozostała wolna od winy,
nie może pozostać bierna. Musi sprzeciwiać się czynowi agresora wewnętrznie, ażeby nie dopuścić do zgody na grzech. W miarę możności powinna
także odeprzeć go zewnętrznie. Jeżeli przeciwstawianie się fizyczne grozi
nawet niebezpieczeństwem śmierci, nie ma obowiązku głośno wzywać pomocy, chyba że obawia się wyrażenia przyzwolenia na popełnione zło. Gdy
więc w jej sytuacji opór zewnętrzny pociąga za sobą ryzyko wielkiej szkody a nawet utraty życia, gwałcona kobieta może zewnętrznie zachować się
biernie, jednakże pod warunkiem niezgadzania się na grzech wewnętrznie.
Dowodem tego nastawienia będzie zachowanie się po grzechu: jeżeli dobrowolnie podtrzymuje kontakty z agresorem, oznacza to, że aprobuje konsekwentnie to, co się stało, chociażby na początku nie miała złej woli. Należy

51

Por. KPK, kan. 1151; W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006,

s. 347.
52
Każda kobieta ma moralne prawo do obrony przed napastnikiem usiłującym zmusić ją do stosunku cielesnego. Prawo to pozwala jej zastosować skuteczne środki, aby mu
się przeciwstawić albo się od niego uwolnić, nie wykluczając możliwości pozbawienia go
w ostateczności życia. Broniąc się przed gwałtem, nie musi jednak narażać samej siebie na
śmierć lub wielką krzywdę – por. S. OLEJNIK, Teologia moralna. Moralność życia społecznego, t. 7, Warszawa 1993, s. 94.
53
Por. M. GRACZYK, Gwałt, art. cyt., s. 159.
54
Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna, dz. cyt., s. 95.
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więc traktować tego agresora tylko w kategoriach chrześcijańskiej miłości
nieprzyjaciół55.
S. Witek uważa, że o ile nie ma innych możliwości obrony, to jeżeli gwałcona dla uniknięcia poczęcia zastosowała środek antykoncepcyjny, nie można tego uważać za grzech naruszenia porządku moralnego. Nie ma bowiem
w takim wypadku obowiązku przekazywania życia, a ma prawo do obrony
własnej godności i macierzyństwa legalno-sakramentalnego56. Już dawniejszy moralista, H. Noldin, a także B. Häring uważają, że wolno uniemożliwić
poczęcie, usuwając możliwie szybko nasienie męskie wprowadzone do organizmu kobiety w sposób krzywdzący57. O ile mimo to dojdzie do poczęcia, mamy do czynienia z prawem trzeciej osoby, a mianowicie niewinnego
dziecka, którego życiem nie wolno już dysponować. Powinna je szanować
również matka, niezależnie od sposobu, w jaki stała się jego dawczynią. Ma
ona zatem obowiązek je urodzić, chociaż nie musi podejmować się wychowania, jako narzuconego wbrew jej woli. Ściśle rzecz biorąc, ma więc prawo
przekazać dziecko zakładowi opiekuńczemu, czy też innym ludziom, którzy zechcą je zaadoptować. Prawdziwe uczucie macierzyńskie zdoła jednak
przezwyciężyć opory psychiczne, ażeby do jednej krzywdy dziecka (brak legalnego ojca) nie dołączyć drugiej – braku prawdziwej matki58.
Wydane w 1997 r. przez Papieską Radę ds. Rodziny Vademecum dla spowiedników59 wyjaśnia, że gdy ma miejsce użycie siły czy groźby (przymus fizyczny lub moralny), wtedy dochodzi do ograniczenia przestrzeni wolności
jednego z małżonków, zazwyczaj kobiety. Takie przekreślenie czy ograniczenie wolności w zakresie działania zewnętrznego ogranicza lub znosi odpowiedzialność moralną w stosunku do działania w tej mierze, w jakiej zostało
Por. S. WITEK, Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988, s. 169.
Por. tamże.
57
„Przepłukiwanie pochwy macicznej po stosunku nie jest wprawdzie spędzaniem
płodu, gdyż w pochwie macicznej nie odbywa się zapłodnienie, ale taki sposób działania jako udaremnianie zgodnej z naturą płodności stosunku jest grzechem ciężkim. Takie zabiegi po dokonanym pozamałżeńskim zgwałceniu mogłyby być dozwolone, gdyż
można by je uważać w praktyce za kontynuację opierania się temu zgwałceniu. Oczywiście, nawet po zgwałceniu nie jest dozwolone spędzanie płodu, bo przecież jest to zawsze
targnięcie się na niewinne życie” – B. HÄRING, Nauka Chrystusa. Teologia moralna szczegółowa, t. 3, Poznań 1963, s. 302; por. H. NOLDIN, Quaestiones morales de sexto praecepto et de
usu matrimonii, Innsbruck 1899.
58
Por. S. WITEK, Duszpasterstwo w konfesjonale, dz. cyt., s. 169; A. KOKOSZKA, Moralność życia małżeńskiego, dz. cyt., s. 71.
59
PAPIESKA RADA DO SPRAW RODZINY, Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, [w:] Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, Łomianki 1999, nr 1,1 (dalej: Vademecum).
55
56
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wymuszone. Nie zwalnia to jednak z obowiązku oporu wewnętrznego, czyli
moralnego sprzeciwu w sumieniu wobec grzesznych poczynań drugiej strony, jak też nie zwalnia z obowiązku upominania współmałżonka i wspomagania go, by wszedł na drogę nawrócenia. Papież Pius XI pisze, że „nieraz
jedno z małżonków raczej znosi, niż popełnia grzech, zezwalając, wbrew własnej woli, z ważnego na ogół powodu, na naruszenie właściwego porządku.
W takim przypadku jest ta strona bez winy, byleby nie zaniedbała obowiązku
miłości bliźniego i byle starała się drugą stronę odwieść od grzechu”60.

POTRZEBA CZYSTOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Przed gwałtem w małżeństwie, kiedy już do niego dochodzi, trzeba się
bronić i nie można przyzwalać na to, aby przemoc seksualna przeradzała się
w coś, co na stałe towarzyszy „pożyciu” małżeńskiemu. Rodzi się jednak pytanie, będące niejako wynikiem przedstawionych aspektów zjawiska gwałtu
w małżeństwie, czy nie ma sposobu, który niejako zapobiegałby dochodzeniu do tego patologicznego zjawiska. Okazuje się, że może przed tym uchronić realizacja czystości małżeńskiej. Czystość małżeńska stawia przed małżonkami dwa istotne zadania. Po pierwsze, liczenie się z wolą małżonka, by
każdy akt był wyrazem miłości. Po drugie, by każdy akt był zawsze moralnie
godziwy, tzn. otwarty na prokreację. Dla nas, z uwagi na temat artykułu, interesujący jest przede wszystkim ten pierwszy aspekt czystości małżeńskiej.
Czystość małżeńska, w szerokim tego słowa znaczeniu, wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich zasad, na jakich zostało zawarte małżeństwo.
Przedmiotem jej jest więc wolna decyzja o zawarciu małżeństwa, postanowienie trwania w związku – w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli – do
końca oraz decyzja o przyjęciu na świat i o katolickim wychowaniu potomstwa, którym Bóg małżonków obdarzy. Czystość prawdziwa wymaga oczywiście także ścisłego wypełnienia słów przysięgi małżeńskiej, a więc ślubu
miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej61.
Podstawową sprawą dla wspólnoty małżeńskiej jest uzgodnienie,
z uwzględnieniem głębokiego szacunku dla współmałżonka, swych wzajemnych praw do współżycia cielesnego. Na to prawo wskazuje św. Paweł,
stwierdzając: „Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie
60
PIUS XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim „Casti connubii” (31.12.1930), Komorów 2000, nr II, 1, s. 82.
61
Por. J. TROSKA, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998,
s. 62.
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też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona” (1 Kor 7, 4). To rozporządzanie ciałem współmałżonka, przepojone miłością do jego osoby, winno
obejmować też inne przejawy tej miłości, a więc życzliwość, wyrozumiałość,
a przede wszystkim liczenie się z wolą współmałżonka.
Można powiedzieć, że kultura małżeńskiego współżycia seksualnego
jest sztuką, która nakłada na małżonków określone zadania. Należy do nich
pielęgnowanie miłości i dbanie o atrakcyjność cielesno-duchową. Należy też
wspomnieć o wymogu subtelności we współżyciu cielesnym, oczekiwanej
zwłaszcza od męża, który nie zawsze okazuje dostateczną wrażliwość na odmienność seksualnych przeżyć żony. Subtelność ta i wrażliwość wymagają
oczywiście wyzbycia się egoizmu, w tym wypadku hedonistycznego nastawienia, które nie liczy się z wolą i dobrem drugiego człowieka.
W miłości na pierwszym planie jest dobro kochanego człowieka. Miłość
„nie szuka swego” (1 Kor 13, 5) zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i cielesnej. Czystość małżeńska zawsze podpowiada, by szukać dobra kochanej
osoby. Kochająca żona będzie się więc zgadzać na seksualne spotkanie z mężem, choćby sama nie odczuwała w tym momencie żadnych pragnień. Przeżyty przez nią wówczas akt małżeński, mimo braku emocjonalnego odczuwania miłości, będzie aktem miłosnym w najgłębszym tego słowa znaczeniu,
będzie bowiem prawdziwym darem z siebie. Prawdziwa miłość, aby uszczęśliwić kochaną osobę, gotowa jest zdobyć się na wiele poświęceń. Kiedy zaś
żona będzie musiała odmówić, uczyni to z delikatnością i taktem, okazując
mężowi swą miłość, np. przez przytulenie lub jakiś inny gest czy zapowiedź,
że na pewno będą mogli współżyć następnego dnia62.
Z kolei mąż, dając wyraz temu, że kocha swoją żonę, nigdy nie wymusza współżycia. Wszelki przymus, zwłaszcza w sferze tak delikatnej, jest
bowiem dokładnym zaprzeczeniem miłości. Wymuszony akt małżeński jest
czynem niegodziwym. Takie współżycie niszczy miłość, burzy więź między
mężem i żoną, może doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Papież Paweł VI
podkreśla, że „współżycie płciowe narzucone współmałżonkowi, bez liczenia się z jego stanem oraz z uzasadnionymi jego życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości i sprzeciwia się temu, czego słusznie domaga się ład
moralny między małżonkami’63. W pewnych sytuacjach narzucenie przez
męża współżycia będzie ciężkim naruszeniem miłości bliźniego, na przykład
wtedy, gdy lekkomyślnie naraża żonę na ciążę zagrażającą jej ciężką choro62
Por. A. i K. JANKOWIAK, Nie uchylajcie się od współżycia, http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/Z/ZR/zaplanujrodzine/nieuchylajciesieodwspolzyciacz3.html (dostęp:
04.01.2011).
63
PAWEŁ VI, Encyklika „Humanae vitae”, nr 13.
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bą. Św. Piotr poucza: „Mężowie we wspólnym pożyciu z żonami pamiętajcie
o tym, że są one słabsze, i darzcie je szacunkiem jako współuczestniczące
w łasce życia”(1 P 3, 7).
Czystość małżeńska stawia konkretne zadania przed mężem i żoną. Można powiedzieć, iż jej podstawową zasadą jest wychodzenie sobie naprzeciw.
Zarówno kochający mąż, jak i kochająca żona będą myśleć przede wszystkim o współmałżonku, będą starać się odpowiedzieć na jego oczekiwania. Na
pewno nieraz będą musieli przezwyciężać brak gotowości do zbliżenia lub
powściągnąć pragnienie małżeńskiego zbliżenia. Czyniąc to jednak z miłości
i z miłością, będą chętnie (bo z miłości) rezygnować ze zbliżenia lub też zgadzać się na nie dlatego, by wyjść naprzeciw swemu współmałżonkowi.

ZAKOŃCZENIE
Małżeństwo jest ze swej natury wspólnotą miłości. Miłość jest darem,
którym mąż i żona nawzajem się obdarzają, ale jest także zadaniem wymagającym osobistego i ofiarnego zaangażowania. Niestety, nie zawsze wzajemne relacje między małżonkami są poprawne. Wiele do życzenia pozostawia
kwestia współżycia seksualnego, które niekiedy bywa naznaczone przemocą.
Podejmowanie przez małżonków wzajemnych stosunków seksualnych
stanowi naturalny cel małżeństwa i warunkuje w znacznym stopniu urzeczywistnianie jego zadań. I tak, jak miłość jest fundamentem małżeństwa,
tak też powinna być ona podstawą pożycia seksualnego. Wzajemne relacje
między małżonkami winny być inspirowane czystością małżeńską, która nakazuje wychodzenie sobie naprzeciw. Mąż winien starać się kochać swą żonę
tak, jak ona pragnie być kochana, a żona męża tak, jak on chce być kochany.
W tak pojętej wspólnocie małżeńskiej, której zasadniczym celem jest realizacja miłości małżeńskiej, nie ma miejsca na przemoc seksualną.
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SEXUAL VIOLENCE IN MARRIAGE AND REALIZATION OF MARRIAGE LOVE
The marriage is by its nature a bond of love. Love is a gift which the husband and
the wife are each other giving themselves, but it is also a task that requires personal and
self-sacrificing commitment. Unfortunately, not always the interrelation between spouses
is correct. Much to be desired leaves the question of sexual relations, which sometimes is
marked with the violence.
Taking the sexual relations between spouses is the natural purpose of marriage and
largely determines the realization of its tasks. And just as love is the foundation of marriage, so too it should be the basis for its sex life. Mutual relations between spouses should
be inspired by the purity of marriage, which requires going halfway. The husband must
strive to love his wife as she wants to be loved, and wife should love her husband as he
wants to be loved. In so conceived marital community, whose principal objective is the
realization of conjugal love, there is no place for sexual violence.
tłum. Krzysztof Magdij
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SOLIDARNOŚĆ WOBEC KOBIET
DOŚWIADCZONYCH PRZEMOCĄ SEKSUALNĄ

Sobór Watykański II stwierdza, że człowiek „z głębi swej natury jest
istotą społeczną, i bez kontaktów z innymi ludźmi nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień” (KDK 12). Ten wymiar relacyjny
nie jest jakimś tylko zewnętrznym zobowiązaniem jednej osoby wobec innej.
W chrześcijańskiej antropologii coraz wyraźniej ujawnia się świadomość,
którą można „zamknąć” w lapidarnym stwierdzeniu: „Niektórzy powiadają, że istotą bytu jest materia albo duch, jeszcze inni, że jednia. Wszyscy się
mylą. Istotą bytu jest komunia”1. Istotą życia ludzkiego jest uczestnictwo,
które nie niweluje tożsamości osoby, lecz ją spełnia2. Dlatego „nie tożsamość,
lecz uczestnictwo wyjaśnia relację między życiem Boga a życiem człowieka”3. Także moralność należy rozważać w kontekście relacji międzyludzkich,
szczególnie w wymiarze solidarności.
Chrześcijańska moralność posiada znamiona wspólnotowości i „jest
w sposób fundamentalny zakotwiczona we wspólnotowej relacji chrześcijanina z Chrystusem Zbawicielem”4. Zanegowaniem tak widzianej odpowiedzialności jest indywidualizm, którego wyrazem jest „paradygmat Kaina”,
o którym Jan Paweł II powiedział: „Tak, każdy człowiek jest stróżem swego
J. DANIELOU, Trójca Święta i tajemnica egzystencji, Kraków 1994 s. 42–43.
Por. M. POKRYWKA, Osoba – uczestnictwo – wspólnota, Lublin 2000; tenże, Uczestnictwo, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA,
Radom 2005 s. 551–555.
3
E. OZOROWSKI. Dziecięctwo Boże a dziecko, „Studia nad Rodziną” 4 (2000) nr 1 (6)
s. 26; por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie,
nr 31–33, Warszawa 2009 s. 26–27; G. WITASZEK. Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako
Kościoła, [w:] Rodzina jako Kościół domowy, red. A. TOMKIEWICZ, W. WIECZOREK, Lublin
2010, s. 27–29.
4
S. ROSIK, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 266.
1
2
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brata, ponieważ Bóg powierza człowieka człowiekowi. I właśnie w perspektywie tego zawierzenia Bóg obdarza każdego człowieka wolnością, w której
istotne znaczenie ma wymiar relacyjny. Wolność jest wielkim darem Stwórcy, jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar
z siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”5.
Papież w czasie Apelu Jasnogórskiego w częstochowskim Sanktuarium
Narodu, rozważając wezwanie: „czuwam”, jakby dopowiadał, że być „stróżem swego brata” oznacza, że „dostrzegam drugiego. Nie zamykam się
w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych
osądów. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa
międzyludzka solidarność”6. Odpowiedzialność za drugiego, w imię solidarności, nie może być zastąpieniem tego drugiego, nie może być życiem
„zamiast” niego7. Ponownie należy zasygnalizować, że właściwe odczytanie
odpowiedzialności za drugiego w postawie solidarności może dokonać się
tylko w świetle personalistycznej wizji miłości, która w każdej sytuacji pragnie, by nade wszystko zachować nienaruszoną podmiotowość człowieka.
Nagórny, precyzując tę myśl Papieża, pisał: „Solidarność z drugim oznacza
najpierw: pozwolić mu działać, pozwolić mu samodzielnie uczestniczyć, a to
znaczy: pozwolić mu się rozwinąć przez wypełnienie tego, co do niego należy. Można powiedzieć krótko: miłość nie może »zadeptać« człowieka w jego
jedyności i niepowtarzalności”8.
Zasada solidarności nie polega jednak tylko na tym, aby każdy wypełnił odpowiedzialnie swe zadanie w kierunku dobra wspólnego, by „zrobił
swoje” i to wystarczy. Według Wojtyły w niektórych przypadkach byłoby
to zawężenie solidarności: „Szczególne wyczucie potrzeb wspólnoty, które
jest właściwe postawie solidarności, sprawia, że ponad wszelką cząstkowość
czy partykularyzm zaznacza się w niej pewien rys komplementarności: gotowość dopełnienia tym czynem, który spełniam, tego co wypełniają inni we
wspólnocie9”. Czasami więc solidarność, a razem z nią odpowiedzialność

EV 19.
JAN PAWEŁ II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży (Częstochowa,
18.06.1983), nr 6, [w:] tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005,
s. 264.
7
Por. RH 14.
8
J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1, Świat i wspólnota, Lublin 1997,
s. 124.
9
K. WOJTYŁA, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
red. T. STYCZEŃ i in., Lublin 2000, s. 324.
5
6
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za innych, musi okazać się gotowością spełnienia czegoś zamiast innych ze
względu na szerzej rozumiane dobro wspólnoty10.

ŚRODOWISKO SOLIDARNOŚCI WEWNĄTRZRODZINNEJ
Jednym z ważniejszych aspektów solidarności z kobietą doświadczoną
przemocą seksualną są bez wątpienia zagadnienia dotyczące „przestrzeni”
małżeństwa i rodziny. Przemoc seksualna wpływa przede wszystkim na
kobietę-ofiarę, ale również na jej rodzinę, małżeństwo, a w dalszej konsekwencji na całe społeczeństwo, stąd należy zastanowić się nad społeczną
odpowiedzialnością za kobietę pokrzywdzoną, a przede wszystkim za niwelację skutków gwałtu w jej życiu. Wymagania indywidualne zawartego
małżeństwa, które wynikają z sakramentalnego obdarowania, zobowiązują
do współdziałania w życiu Kościoła i stanowią konsekwencję społecznych
zobowiązań płynących z sakramentu małżeństwa11.
W wizji chrześcijańskiej małżeństwo stanowi wspólnotę osób, w której
odpowiedzialność za tworzenie komunii osób „spoczywa” zarówno na kobiecie jak i mężczyźnie12. Jedno odpowiada za drugie, gdyż stanowią jedno
ciało (por. Rdz 2, 24)13, stąd należy zastanowić się nad odpowiedzialnością
mężów za wpływ przemocy seksualnej na życie małżeńskie i rodzinne. Mężczyzna, świadomy obowiązków wynikających z sakramentu małżeństwa,
powinien pamiętać o Objawieniu Bożym w myśl którego kobieta ma taką
samą godność jak mężczyzna (por. Rdz 2, 21–24). Jan Paweł II w Adhortacji
apostolskiej „Familiaris consortio” wspomniał, że „prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej
godności kobiety”14.
Nie ulega więc wątpliwości, że mężczyzna, który poślubił kobietę wykorzystaną seksualnie ma obowiązek traktować ją z należytym szacunkiem.
Oczywiście ma on prawo – przed zawarciem związku małżeńskiego – poPor. J. NAGÓRNY, Solidarność, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego,
dz. cyt., s. 491; H. SKOROWSKI, Wolność, integralność, solidarność w nauczaniu społecznym
Jana Pawła II, Warszawa 2002, s. 202.
11
Por. W. BOŁOZ, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, Tuchów 1991, s. 140.
12
Por. R. JAWORSKI, Wpływ czynników osobowościowych na życie rodziny, [w:] Rodzina
jako Kościół domowy, red. A. TOMKIEWICZ, W. WIECZOREK, Lublin 2010, s. 472–474.
13
Ważne, aby owa odpowiedzialność nie była przejęciem „władzy” nad współmałżonkiem. Por. W. RZEPA. Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności, Lublin
2009, s. 154–157.
14
FC 25.
10
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siąść wiedzę na temat tego, iż jego narzeczona została wykorzystana seksualnie. Zatajenie tak ważnej informacji może stanowić dla męża podstawę do
starania się o stwierdzenie unieważnienia małżeństwa15. Również jeśli okaże
się, że kobieta – ze względu na doznaną, a wcześniej zatajoną, przemoc –
nie jest w stanie wypełniać obowiązków pożycia intymnego, wynikającego
z zawartego sakramentu, mężczyzna może starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa16. Mężczyzna, który pomimo wymienionych problemów
zdecyduje się na trwanie w zawartym związku, ma obowiązek należytego
respektowania godności swojej małżonki. Stojąc w obliczu cierpień swojej
małżonki, mężczyzna jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, by
kobieta czuła się równoprawnym członkiem ich rodziny oraz by mogła starać się przezwyciężać skutki doznanej krzywdy.
Małżonkowie winni pamiętać, że akt małżeński „jest darem osobowym
tylko wtedy, gdy respektuje osobową strukturę jego uczestników, czyli jest
wolny, bezinteresowny i nieodwołalny”17. Jak każdy dar powinien być także zadaniem dla każdej ze stron, należy więc nieustannie szukać sposobów
dla przezwyciężania słabości związanej z wpływem przemocy seksualnej na
życie intymne małżonków. Ojcowie Soborowi dali niejako wskazówkę małżonkom, w jaki sposób mają rozumieć swoje pożycie stwierdzając, że miłość
„wyraża się i doskonali szczególnie przez właściwe spełnianie aktu małżeńskiego. Stąd akty, przez które małżonkowie w głęboki i czysty sposób łączą
się ze sobą, są szlachetne i godne, a dokonywane w sposób ludzki oznaczają
i wspierają wzajemne obdarowywanie, przez które ubogacają oni siebie nawzajem duchem radości i wdzięczności” (KDK 49)18.
Przemoc seksualna ma wpływ na wiele dziedzin życia ludzkiego, jedną
z nich stanowi z pewnością obowiązek wychowania potomstwa. W Adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” znajduje się jednoznaczne stwierdzenie, iż
„zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla
miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju,
rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludz15
Por. KPK 1098; E. SZTAFROWSKI, Chrześcijańskie małżeństwo. Pomoce prawno-pastoralne, Warszawa 1985, s. 84; D. KRZEMIEŃSKA, Powinność małżeńska, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. OZOROWSKI, Warszawa-Łomianki 1999, s. 357.
16
Por. S. KASPRZAK, Rodzina katolicka środowiskiem wychowania potomstwa do rozumienia małżeństwa. Studium kanoniczno-psychologiczne, Lublin 2005, s. 52.
17
W. BOŁOZ, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne, Warszawa 2003, s. 79.
18
Por. M. WÓJCIK, Akt małżeński. Ogólna charakterystyka, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 10–11.
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kiego”19. Jest to jednocześnie wezwanie skierowane do rodziców chrześcijańskich do wychowania moralnego, czyli kształtowania sumienia moralnego.
Jan Paweł II niejednokrotnie stwierdza, że jest to zadanie nieodzowne
i pierwszoplanowe20, które staje się szczególnie ważne wówczas, gdy wzrasta negowanie nie tylko norm moralnych i porządku moralnego, ale także
wartości, które za nimi stoją i których one chronią21. To zanegowanie dokonuje się, według niego, najczęściej przez takie ukazywanie norm moralnych, jakby były czymś „co utrudnia życie człowiekowi i co nie odpowiada
osobie”22. Dlatego „posiadanie właściwego spojrzenia na porządek moralny,
na jego wartości i normy jest zawsze rzeczą wielkiej wagi”23 i wydaje się być
zadaniem priorytetowym wychowania24. W rodzinie, w której współmałżonka doświadczyła przemocy seksualnej, szczególne zadanie ma w tej kwestii
mężczyzna, czyli ojciec.
Papież Jan Paweł II niejednokrotnie w swoim nauczaniu porównywał
ojcostwo ziemskie do Ojcostwa samego Boga25. Nieobecność lub przytłaczająca obecność ojca może prowadzić do zachwiania równowagi moralnej26.
Ojciec, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, wpływa na
moralne kształtowanie dzieci, gdy te mogą doświadczać jego wielkodusznej odpowiedzialności, troskliwej obowiązkowości, zaangażowania w pracę
i świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego27. Ojciec powinien starać się
naśladować Ojca Niebieskiego oraz wychowywać swoje dzieci w wierze28.
FC 36.
Por. tamże 8; J. NAGÓRNY. Wychowanie do wartości moralnych. Perspektywa chrześcijańska, Lublin 1993, s. 7–10; S. ROSIK, Sumienie między wolnością a prawdą, [w:] Człowiek.
Sumienie. Wartości, red. J. NAGÓRNY, A. DERDZIUK, Lublin 1997, s. 103–105.
21
Por. FC 34; A DERDZIUK, Odrzucanie moralności w imię prawa, [w:] Wartości moralne
w kontekście współczesnego sekularyzmu, red. J. GOCKO, Lublin 2007, s. 13–26; I. MROCZKOWSKI, Wartość moralna, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, dz. cyt., s. 565.
22
FC 34.
23
Tamże.
24
Por. W. RZEPA. Wychowanie moralne, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej.
Przesłanie moralne Kościoła, red. K. JEŻYNA, T. ZADYKOWICZ, Lublin 2008, s. 67–74.
25
Por. FC 25.
26
Por. J. BAJDA, Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnienia integralnego powołania rodziny. Łomianki 2005, s. 107–116; B. MIERZWIŃSKI, Ojciec. Pojęcie, [w:] Słownik
małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 315–316.
27
Por. FC 25; M. POKRYWKA, Rodzina, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, dz. cyt., s. 466.
28
Por. R. WARREN, Umocnienie małżeństwa poprzez umocnienie ojcostwa, [w:] Rodzina
wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11–13 maja 2007,
red. T. MAZAN, K. MAZELA, M. WALASZCZYK, Łomianki 2008 s. 187–192; J. PULI19
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Niezwykle trudną sytuację z pewnością stanowi ta, w której kobieta
„wnosi” do małżeństwa dziecko, które zostało poczęte wskutek zadanego jej
gwałtu. Mężczyzna zobowiązany jest w tej sytuacji uszanować wolę kobiety
do zachowania dziecka oraz sam powinien przyjąć je z ojcowską miłością.
Jeśli zdecydował się na związek z taką kobietą, nie może odrzucić dziecka ani
nakłaniać do tego swojej małżonki. Również pozostali członkowie rodziny
winni traktować to dziecko jako równoprawnego członka rodziny. Ono samo
ma prawo do poznania prawdy i jeśli jej się domaga powinno ją uzyskać.

WSPARCIE W SYTUACJACH GRANICZNYCH
Chrześcijanie są zobowiązani do wspierania rodziny, która zmaga się
ze skutkami przemocy seksualnej. Osoby, które uzyskały odpowiednie wykształcenie, zwłaszcza z dziedziny nauk psychologicznych, medycznych czy
nauk o rodzinie mogą i powinny, dzięki zdobytej wiedzy, pomagać takiej
rodzinie w przezwyciężaniu wszelkich trudności. Instytucje życia społecznego czy religijnego również są zobowiązane do umacniania takiej rodziny.
Szczególna rola z pewnością należy tu do duszpasterzy, mają oni za zadanie
uzyskanie należytego wykształcenia w danej problematyce by móc pomagać rodzinom dotkniętym przemocą seksualną. Kapłani „różnymi środkami
duszpasterskimi, przez głoszenie słowa Bożego, czy inne pomoce duchowe oraz ludzkie” (KDK 52) winni wspierać małżonków i ich rodziny oraz
utwierdzać w miłości, aby tworzyli promieniujące rodziny (por. KDK 25).
W omawianym kontekście przemocy seksualnej wobec kobiety niezwykle ważne zagadnienie stanowi problem aborcji. Prawo polskie dopuszcza
bowiem przerwanie ciąży jeżeli jest ona skutkiem gwałtu. Trzeba zauważyć,
że zgwałcona kobieta, która dokonała takiego czynu ma nierzadko ograniczoną odpowiedzialność. Należy więc zastanowić się nad społeczną odpowiedzialnością dotyczącą aborcji z gwałtu, gdyż to właśnie społeczeństwo
ma wpływ na prawo w danym państwie, a także na propagowanie właściwej
kultury29. Jeżeli więc społeczeństwo propaguje tzw. „kulturę śmierci”, która
KOWSKI, Współczesny mężczyzna i ojcostwo, [w:] Rodzina wiosną dla Europy i świata, dz. cyt.,
s. 263; B. MIERZWIŃSKI. Wpływ bezrobocia na funkcje ojca w rodzinie, [w:] Rodzina drogą
Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława
Stefanka TChr, red. M. OZOROWSKI, W. NOWACKI, Łomża 2005, s. 363–391.
29
Por. J. NAGÓRNY. Zaniedbanie i przemoc. U źródeł współczesnych zagrożeń życia
i zdrowia, [w:] J. NAGÓRNY, Dzieła wybrane. Wartość życia ludzkiego, red. K. JEŻYNA,
J. GOCKO, W. RZEPA, Lublin 2009, s. 324–326.
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pozwala na dokonanie aborcji powstałej wskutek gwałtu, to ma to z pewnością duży wpływ na decyzję matki.
Będąc w szoku po doznanym gwałcie, kobieta często nie jest w stanie
podjąć właściwej decyzji. Musząc liczyć na wsparcie najbliższego otoczenia,
może niejednokrotnie ulec jego wpływom, które nie zawsze opierają się na
pozytywnym stosunku do chrześcijańskich wartości moralnych. Jan Paweł II
w Encyklice „Evangelium vitae” wspomniał, że kobieta nierzadko czuje się psychicznie zmuszona do przerwania ciąży – powstałej wskutek zadanego jej
gwałtu – pod wpływem wywieranej na nią presji30. Zaznaczył, że „w takim
przypadku odpowiedzialność moralna spoczywa w szczególny sposób na
tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zmusili ją do przerwania ciąży”31.
Odpowiedzialność moralna w omawianym wymiarze aborcji spoczywa również na lekarzach oraz innych pracownikach służby zdrowia, którzy wykorzystując wiedzę i zdobyte umiejętności wykonują bądź biernie się
przyglądają dokonywanym morderstwom nienarodzonych dzieci. Oprócz
tego nauczanie Kościoła poddaje negatywnej ocenie również prawodawców,
którzy przyczynili się do powstania prawa umożliwiającego dokonywanie
aborcji32. Należy dodać, że odpowiedzialność ponoszą również „instytucje
międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową
walkę o legalizację i rozpowszechnienie aborcji na świecie”33.
Kolejne zagadnienie stanowi samobójstwo, stąd też należy zastanowić
się nad odpowiedzialnością społeczną za taki akt dokonany przez kobiety
wykorzystane seksualnie34. Wpływ otoczenia na zachowania samobójcze
potwierdzają liczne badania socjologiczne: „wiele społecznych uwarunkowań jest ściśle powiązanych z aspektami psychologicznym. Psychika ludzka
mocno warunkuje decyzje samobójcze, dlatego też ważne jest dopełnienie
uwarunkowań społecznych czynnikami psychologicznymi”35. Kobieta, która
zmaga się ze skutkami psychicznymi powstałymi na skutek doznanej krzywdy, często sama nie potrafi poradzić sobie z ich pokonywaniem. Ogromne
poczucie izolacji, wręcz osamotnienia, powoduje, że czasami wydaje jej się,

Por. EV 59.
Tamże.
32
Tamże.
33
Tamże.
34
Por. M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia, Olsztyn 2004, s. 99–117.
35
A. BARTOSZEK, Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu. Moralne
aspekty posługi telefonicznej, Katowice 2003, s. 96.
30
31
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że jedynym wyjściem jest śmierć36. W takiej sytuacji obowiązkiem, przede
wszystkim najbliższego otoczenia ofiary, jest jej wspieranie.
Instytucje życia społecznego powinny zadbać o należyte wsparcie dla takiej kobiety, stąd „potrzebne jest uruchomienie programu towarzyszenia oraz
pomocy samarytańskiej. Postawa otwarcia się na drugiego, gościna serca, zapewnienie o obecności mogą okazać się na daną chwilę wsparciem psychicznym i umocnieniem duchowym. W rozmowie z osobą o myślach czy zamiarach samobójczych ważne jest przestrzeganie zasad aktywnego słuchania”37.
Omawiając zagadnienie odpowiedzialności moralnej za akty samobójcze, trzeba zauważyć, że wiąże się ono także z problemem ochrony zdrowia
i życia kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej, w wyniku czego
zostały zarażone śmiertelną chorobą. Biorąc pod uwagę wszystkie wymiary
ludzkiej egzystencji można zauważyć, że choroba nie ma charakteru indywidualnego, człowiek dzieli się swoją chorobą z innymi38. Wnioski te prowadzą
do stwierdzenia, że społeczeństwo ma wpływ na to, co dzieje się z osobą
chorą: „klimat społeczny, atmosfera zakładu pracy, rodziny mogą mieć moc
uzdrawiającą lub chorobotwórczą”39. Stąd też odpowiedzialność za osoby
chore spoczywa nie tylko na nich samych, czy ich najbliższej rodzinie, ale
także na całej społeczności ludzkiej. W ramach zaś społecznej zasady pomocniczości, każde państwo powinno zapewnić „niezbędne środki do ratowania
zdrowia i opieki zdrowotnej”40.
Ważną kwestią jest także społeczna odpowiedzialność moralna za powstawanie uzależnień u kobiet wykorzystanych seksualnie. Odpowiedzialność tę nierzadko można przypisać konkretnym osobom. Omawiając zagadnienie przemocy seksualnej należy stwierdzić, że osobami, które przyczyniły
się do powstania nałogu, są sprawcy wykorzystania seksualnego oraz osoby,
które pozostawały bierne, bądź aprobowały niestosowne zachowania seksualne. Odpowiedzialność za powstawanie nałogów należy również przypisać
tym, którzy trudnią się dystrybucją oraz reklamą środków uzależniających.
Podstawę do odpowiedzialności społecznej może także stanowić tolerowa-

Por. J. TROSKA, Moralność życia cielesnego, Poznań 1999, s. 63.
Por. A. BARTOSZEK, dz. cyt., s. 100.
38
Por. J. NAGÓRNY, Zbawczy sens cierpienia, [w:] J. NAGÓRNY, Dzieła wybrane. Wartość życia ludzkiego, dz. cyt., s. 253.
39
J. TROSKA, Moralność życia cielesnego, dz. cyt., s. 22.
40
Tamże, s. 24.
36
37
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nie nałogów oraz brak sprzeciwu w stosunku do prawodawstwa sprzyjającego powstawaniu uzależnień41.
Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, iż uzależnienia stanowią wyzwanie dla życia społecznego. Podstawę do zapobiegania ich powstawaniu stanowi z pewnością odpowiednie wychowanie i profilaktyka.
Wychowanie chrześcijańskie może w sposób szczególny przyczynić się do
zapobiegania uzależnieniom42 wśród osób, które dotknęła przemoc seksualna; „człowiek pozbawiony w domu rodzinnym wychowania religijnego, pozbawiony jest także poczucia opieki Dobrej Istoty Najwyższej, która kieruje
sprawiedliwie światem, czuwa nad każdym człowiekiem, umożliwia zrozumienie cierpienia i ofiary”43.
Wezwanie do solidarności stanowi także zagadnienie społecznej odpowiedzialności za zachowania agresywne ofiar przemocy seksualnej. Analizując psychiczne skutki przemocy seksualnej można zauważyć, że wykorzystanie niejako predysponuje osobę do zachowań agresywnych, a przynajmniej
uprzedmiotowiania partnera44. Odpowiedzialność za takie zachowania spoczywa przede wszystkim na sprawcach wykorzystania. Wina spoczywa także na osobach, które miały możliwość, ale nie pomogły zapobiec wykorzystaniu oraz nie wspierały ofiary przeżywającej skutki gwałtu.
Analizując zagadnienie odpowiedzialności społecznej za wpływ skutków przemocy seksualnej na życie moralne kobiet, nie sposób pominąć kwestii związanej z tym, iż kobiety te często zostają poddane pochopnemu osądzeniu45. Nierzadko zdarza się, że przypisuje się im winę za wykorzystanie
seksualne. Takiej ocenie podlegają również zachowania, które nierzadko są
zdeterminowane przez to traumatyczne przeżycie. Należy wspomnieć więc,
że z naturalnego prawa wynika, iż każdemu przysługuje prawo do tego, by
inni sądzili o nim dobrze za wyjątkiem, gdy na to nie zasłużył46. Chrześcijańska miłość bliźniego domaga się, by podchodzić do każdego człowieka bez
41
Por. W. BOŁOZ, Etyczne aspekty uzależnień, [w:] Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, red. W. BOŁOZ, M. RYŚ, Warszawa 2002, s. 91.
42
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Wolność od uzależnień wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. RYNIO, Lublin 2007, s. 562–575.
43
W. BOŁOZ, Etyczne aspekty uzależnień, dz. cyt., s. 91.
44
Por. A. KĘPIŃSKI, Z psychopatologii życia seksualnego, Kraków 2003, s. 58; tenże,
Lęk, Kraków 2002, s. 29.
45
Warto tu wspomnieć także o dramatycznych i głośnych wydarzeniach mających
miejsce w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat, gdy tego typu agresja seksualna wobec kobiet
jest utrwalana na wideo i umieszczana w Internecie.
46
Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, s. 131.
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uprzedniego założenia, że jest on zły „nie godzi się także tłumaczyć słów,
faktów i czynów bliźniego w sposób dla niego niekorzystny, o ile innego
rodzaju tłumaczenie jest możliwe i prawdopodobne”47.
Potrzeba oceniania jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, może
ona jednak służyć złym celom, należy więc wziąć pod uwagę konieczne warunki, a będą to: „kompetencja, gruntowne zbadanie sprawy, brak uprzedzeń. Gdyby zabrakło choćby jednego z nich, osądzanie cudzego działania
jako złego trzeba uznać za lekkomyślne, a więc niesprawiedliwe i grzeszne.
Wypowiadanie zaś takiego osądu mogące przynieść poważną szkodę bliźniemu, należy uznać za ciężko grzeszne”48. Wydaje się być pewnym, że zniesławienie kobiety, która została zgwałcona, poprzez przypisanie jej winy za
to, stanowi poważny grzech. Oceniając taki czyn, należy zwrócić uwagę na
wielkość ugodzenia w dobre imię bliźniego, ważne jest również rozeznanie
czy to działanie było wyraźnie zamierzone. Należy zaznaczyć również, że
„każde zniesławienie bliźniego powinno być naprawione. Oszczerstwo, czyli
kłamstwo krzywdzące bliźniego trzeba odwołać i to w sposób, o ile to możliwe, skuteczny”49.
Doświadczona przemoc seksualna czasami prowadzi ofiarę takich zachowań do praktyk homoseksualnych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego zostały jasno określone postawy wobec osób o takich skłonnościach. Czytamy
tam, że „powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”50. Niezbywalna godność osobowa człowieka powoduje, że osoby homoseksualne, pomimo swojej niedoskonałości, zasługują na należny im
szacunek. Postawa szacunku i tolerancji wobec takich osób powinna wynikać z Chrystusowego nakazu miłości bliźniego. Chrześcijanin ma za zadanie
otaczać takie osoby – zwłaszcza, jeżeli ich ułomność jest skutkiem wykorzystania seksualnego – szczególną troską, jednak powinien wstrzymać się od
jakiejkolwiek formalnej współpracy w promowaniu i wprowadzaniu w życie
praw, które zezwalałyby na dokonywanie aktów homoseksualnych51. Jeżeli
Tamże.
Tamże, s. 132.
49
Tamże, s. 133.
50
KKK 2358.
51
Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki
seksualnej „Persona humana”, Watykan 1975, 8. Por. także inne dokumenty tej watykańskiej
Kongregacji: List o duszpasterstwie osób homoseksualnych „Homosexualitatis problema”, Watykan 1986 i Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi,
Watykan 2003.
47

48
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jest to możliwe, powinien przeciwstawiać się takiemu prawu na poziomie
wykonawczym, w tej materii może odwoływać się do prawa odmowy posłuszeństwa z pobudek sumienia52.
Jednym ze skutków przemocy seksualnej czasami jest także prostytucja. Należy, zaczynając od osób, które korzystają z tego typu „usług”, zwrócić uwagę, iż osoba korzystająca z „usługi” prostytutki traktuje jej ciało jak
przedmiot materialny dla zaspokojenia własnej satysfakcji. Zapomina więc
o tym, że ona również posiada osobową godność. Zastanawiając się nad
oceną takiego zachowania należy stwierdzić, że stanowi ono ciężkie przewinienie moralne, gdyż taki człowiek „grzeszy ciężko przeciw samemu sobie,
niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest i znieważa swoje ciało,
świątynię Ducha Świętego”53. Największą winę jednak zaciągają te osoby,
które organizują domy publiczne i werbują kobiety do nierządu. Niedopuszczalne jest również reklamowanie domów publicznych oraz legalizowanie
prostytucji.
Rozważając zagadnienie przemocy seksualnej wobec kobiet trzeba także zwrócić uwagę na wpływ szeroko rozumianej społeczności medialnej.
Zdaje się czymś oczywistym, że środki masowego przekazu pełnią w świecie
współczesnym olbrzymią rolę w kształtowaniu świadomości. Należy więc
pytać o to, jaki media mają wpływ na samą przemoc seksualną i także na ile
ponoszą odpowiedzialność za skutki przemocy seksualnej. Osobne zagadnienie stanowi z pewnością fakt, iż niejednokrotnie mogą one przyczyniać
się do wzrostu przemocy seksualnej np. poprzez rozpowszechnianie pornografii. Media jednak – stosując się do zasad sprawiedliwości i miłości oraz
przestrzegając wszystkich zasad moralnych, praw i godności człowieka –
mogą przyczyniać się do zapobiegania przemocy seksualnej oraz wsparcia
osób nią dotkniętych. Mogą przyczyniać się również do wzrastania w wierze
osób zmagających się z takimi problemami, gdyż te środki, właściwie użyte, „mogą przynieść rodzajowi ludzkiemu skuteczną pomoc, ponieważ służą
odprężeniu i bardzo się przyczyniają do kształcenia umysłów oraz do rozszerzania i umacniania Królestwa Bożego” (DSP 2). Kościół również może
korzystać z tych środków by wspierać osoby dotknięte przemocą seksualną.
Szczególne zadanie we wspieraniu osób dotkniętych przemocą seksualną mają z pewnością osoby duchowne, w myśl Soboru Watykańskiego II,
„niech prezbiterzy wiedzą, że ze względu na tę samą wspólnotę w kapłań52
Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej
związków między osobami homoseksualnymi, Watykan 2003, nr 5.
53
A. KOKOSZKA, Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moralna, cz. III, Tarnów 1998, s. 69.
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stwie, są szczególnie zobowiązani wobec tych, którzy doświadczają jakichś
trudności; niech im szybko przychodzą z pomocą, upominając ich nawet
dyskretnie, gdyby zachodziła taka potrzeba. Do tych zaś, którzy w czymś
upadli, niech odnoszą się zawsze z braterską miłością i wielkim sercem, nieustannie modląc się za nich do Boga i okazując się dla nich nadal prawdziwie
braćmi i przyjaciółmi”54.
Prawda o tym, że moralność chrześcijańska jest moralnością ludzi, którzy zostali zjednoczeni we wspólnocie Ludu Bożego i ukształtowani na obraz Chrystusa, kształtuje świadomość moralną. Świadomość tej wspólnoty
przypomina o godności ludzkiej jako przybytku Ducha Świętego i jest siłą
motywacyjną zachowań we wszystkich epokach historii zbawczej55. Wynika
z tego, że siłą wspierającą jest wspólnota, której założycielem jest Chrystus.
To Duch Święty obecny w Kościele powinien być dla chrześcijan najwyższym autorytetem. Należy zaznaczyć również, że „najistotniejsze w moralności chrześcijańskiej jest przyjęcie od wewnątrz głosu Ducha Świętego, który
chrześcijanina nakłania do dobrego i jednocześnie umacnia”56. O tych istotnych prawdach życia chrześcijańskiego powinni pamiętać wszyscy wierzący w Chrystusa, którzy spotykają się z problemem przemocy seksualnej i jej
skutkami.
Chrześcijanie stojąc w obliczu wspomnianych dylematów moralnych
powinni pamiętać, że to „miłość jest czynnikiem kształtującym chrześcijańską postawę moralną. Jest owocem życia w Chrystusie i kresem moralnych
poczynań. Konstytuująca relacja człowieka do Boga jest równocześnie kryterium miłości i życiodajną wartością dla świata. Ona sprawia, że chrześcijańska moralność jest moralnością otwartą, ponieważ nie tyle kieruje się nakazem, ile miłością i przekonaniem”57.

ZAKOŃCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnienie przemocy seksualnej wobec kobiet
i jest próbą ukazania podmiotów i obszarów solidarności z kobietą-ofiarą.
Takie traumatyczne doświadczenie wpływa drastycznie na samą kobietę,
ale również na jej małżeństwo (istniejące, gdy jest małżonką, ale także przySOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis” nr 8, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, s. 490–491.
55
Por. S. ROSIK, Wezwania i wybory moralne, dz. cyt., s. 267.
56
Tamże, s. 263.
57
Tamże, s. 266.
54
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szłe), rodzinę, a w dalszym wymiarze na całe społeczeństwo. Należy więc
zastanowić się nad społeczną odpowiedzialnością za kobietę pokrzywdzoną,
a przede wszystkim nad kwestią niwelacji skutków gwałtu w jej życiu.

SOLIDARITY TOWARDS WOMEN EXPERIENCED BY SEXUAL VIOLENCE
This article provided problem about sexual violence of woman and try to show subject and area of solidarity with woman-victim. This tragic experience drastically affects on
woman, and also on her married (when she is already a wife or not), family and all society.
It is worth to consider about social responsibility for harm woman, and about all the ways
to eliminate results of rapes in her life.
tłum. Wojciech Rzepa
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MOC BOGA WOBEC PRZEMOCY CZŁOWIEKA
LITURGICZNA DROGA DO UZYSKANIA ZDROWYCH RELACJI

Zjawisko przemocy, tak często obecne dziś w naszym życiu i w mediach, a urastające do trudnego, nieopanowanego jeszcze problemu, można
by powiedzieć jest tak stare, jak świat. To właśnie przemoc – podstawowe
zakłócenie relacji osobowych1 – dała się poznać jako konsekwencja grzechu
pierworodnego (owoc podstępnej przemocy kusiciela), począwszy od bratobójczego konfliktu Kaina i Abla (por. Rdz 4, 8), a skończywszy na przemocy,
jakiej doświadczył Jezus od tych, do których został posłany jako zapowiedziany Mesjasz.
Podejmując temat przemocy od strony liturgii i teologii liturgicznej,
należy koniecznie odnieść się do Chrystusa, który jako obecny i działający
w liturgii Kościoła buduje z człowiekiem więź i nadaje sens ludzkiemu życiu,
i który w historii został potraktowany przez ludzi w zaskakująco odmienny
sposób niż by to zakładała Jego misja i ranga, ukazana w proroctwach. „Zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż nie bacząc na jego
hańbę” (Hbr 12, 2). Taka była najokrutniejsza i najbardziej przewrotna konsekwencja grzechu: człowiek odpowiedział nielojalnością wobec miłości, użył
siły wobec Boga-Człowieka, zadając cierpienie i śmierć dokonał zamachu na
wolność Nieskończonego.
Nawiązując do wstępnego spostrzeżenia co do skutków grzechu pierworodnego, wolno nam stwierdzić, że omawiany problem opiera się na zakłóconych relacjach, i to nie tylko międzyludzkich, ale przede wszystkim tej
Tak twierdzi większość psychologów i pedagogów, por. J. MELLIBRUDA, Nie
wybaczona krzywda, Warszawa 1994; I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000;
Patologia zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna i przemoc, red. K. DYMEK-BALCEREK, Radom 2000; D. DUTTON, Przemoc w rodzinie,
tłum. P. KOŁYSZKO, Warszawa 2001; J. MAZUR, Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość,
Warszawa 2002.
1
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Bożo-ludzkiej. Oczywiste więc będzie z punktu widzenia antropologii rozumianej integralnie, to znaczy traktującej współdziałanie natury i łaski2, odwołanie się do wymiaru teologicznego a zarazem do źródła istnienia i uzdrawiania relacji, jakim jest sam Bóg działający w liturgii Kościoła3.
W celu omówienia problemu postawionego w tytule i w jego podtytule: „Liturgiczna droga do uzyskania zdrowych relacji”, zamierzamy zająć się przede wszystkim zakresem pozytywnym, czyli ukazaniem egzystencjalnych i praktycznych skutków życia liturgicznego, które zapewniają
właściwy kształt człowieczeństwa i zdrowe relacje osobowe, eliminując tym
samym zagrożenia tych relacji, ujawniające się różnych rodzajach przemocy. Studium niniejsze zostanie przeprowadzone w następującym porządku.
Najpierw zatrzymamy się na charakterystyce przemocy i odwołaniu się do
jej przyczyn z odniesieniem do zasad chrześcijańskich. Następnie, biorąc pod
uwagę wykazane przyczyny przemocy, zajmiemy się liturgią jako źródłem
kształtowania pewnych postaw i dyspozycji redukujących ryzyko powstawania przemocy. W związku z tym, kolejnym omawianym zagadnieniem
będzie znaczenie formacji liturgicznej w tworzeniu warunków antyprzemocowych, a w zakończeniu zostanie podany wniosek ilustrujący zależności
między życiem liturgicznym a zapobieganiem przemocy oraz wynikające
z tego przesłanki pastoralne i formacyjne.

PRZEMOC JAKO ANOMALIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
Grzech pierworodny wprowadził zamęt w relację między Bogiem
a człowiekiem, co osiągnęło swoją kulminację w nie rozpoznaniu Syna Bożego, poniżaniu Go i doprowadzeniu Go do śmierci męczeńskiej. W ten paradygmat wpisują się nie tylko męczennicy, ale każdy człowiek, gdyż wszyscy
zostaliśmy powołani do chwały i szczęścia (por. Rz 3, 23; Ef 1, 4), a wskutek
grzechu (por. Rz 5, 12) doświadczamy tego, czego nie chcemy, czyli nieprzyjaźni pochodzącej „z naszych własnych rąk”, co psychologowie dość drastycznie określają jako „wchodzenie w rolę kata”4. Nie ma bowiem człowie2
Por. M.-D. CHENU, Antropologie et liturgie, „La Maison Dieu” 12 (1947), s. 53–65;
C. VALENZIANO, Liturgia e antropologia, Bologna 1998, s. 22.
3
Por. R. GUARDINI, Duch liturgii, tłum. M. WOLICKI, Kraków 1996, s. 128; B. BOBRINSKOY, Życie liturgiczne, tłum. J. DEMBSKA, Warszawa 2004, s. 15–17; A. SIELEPIN,
Rola Ducha Świętego w kształtowaniu nowego człowieka. Studium liturgiczno-teologiczne wybranych tekstów Mszału Pawła VI, Kraków 2008, s. 43.
4
Por. R. IZDEBSKI, Wszystkie chwyty niedozwolone, „Przekrój” (2010) nr 38 (3193), s. 6.
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ka, który by kogoś nie skrzywdził, nie wymusił na nim czegoś, nie wywierał
na niego wpływu bez wyraźnej jego zgody i wbrew jego przekonaniom lub
nawet powołaniu. Czynimy to otwarcie lub podstępnie, podając racje i przekonując do nich, a niejednokrotnie i deformując świadomość drugiego, jak
wąż w rajskim kuszeniu (por. Rdz 3, 1–7).
Ten właśnie element: „bez zgody człowieka” decyduje o zakwalifikowaniu działania jako przemocy5, które jednocześnie jest działaniem skierowanym przeciwko wolności człowieka; jest zamachem na jego wolność.
Dzieje się to także w przypadku wymuszania zgody człowieka przez manipulację, jak to wybitnie ukazuje wspomniana scena kuszenia w raju, dopuszczając deformację prawdy na korzyść subiektywnie rozumianego dobra
lub zaplanowanego celu. Naturalnie nie wchodzą tu w grę działania służące
obiektywnemu dobru człowieka w sensie fizycznym, na przykład, gdy nieprzytomnemu bez jego zgody udziela się medycznej pomocy. Takie działanie nie powinno mieć jednak nic wspólnego z uporczywą terapią wobec
umierających, kiedy należy się odwołać do kryterium godności człowieka
i godziwości środków podtrzymujących przy życiu6.
Trudna do zachowania i przestrzegania granica między wolnością
a przymusem stanowi coraz poważniejszy problem wychowawczy, społeczny i ideologiczno-polityczny. Rzutuje on na uwzględnianie godności człowieka, przestrzeganie hierarchii wartości i właściwe rozumienie istotnych
kategorii, takich, jak: szczęście, dobro, zło, przymierze, wolność, przyjaźń,
miłość, nienawiść, rozłam, antagonizm, rywalizacja. Ostatecznie chodzi także i o poznanie samego siebie. Zagrożona jest rodzina, szkoła, miejsca pracy
i rozrywki, a także najważniejsze systemy życia społecznego, takie jak: polityka, ekonomia czy nauka. W znacznej mierze w życiu publicznym doświadczamy przemocy ideologicznej i ekonomicznej, której wprawdzie nie określamy tym mianem, ale w sposób nieunikniony wciska się ona we wszystkie
szczeliny ludzkiej egzystencji w postaci determinujących człowieka uwarun5
Przemoc jest to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan
fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc
fizyczną i przemoc psychiczną. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc (dostęp:
03.01.2011).
6
Uporczywa terapia jest to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się
z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa terapia nie
obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów
oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. Por. R. KRAJEWSKI, Terapia
uporczywa, „Gazeta Lekarska” 2009.03. http://gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery (dostęp: 28.12.2010).
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kowań i sytuacji. Nie są od tych zagrożeń i doświadczeń wolne także wspólnoty ludzi wierzących i wspólnoty życia konsekrowanego. Wszyscy bowiem
żyjemy w kondycji skutków grzechu pierworodnego, a nie wszyscy jednakowo jesteśmy świadomi szczegółów tych skutków i nie wszyscy podejmujemy
z nimi zdecydowaną konfrontację.
Biorąc pod uwagę obserwacje ekspertów, przemoc nie jest rozpatrywana jako jednorazowy akt, ale jako proces, który sięga swoją genealogią głęboko w psychikę człowieka i historię jego życia7. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacjami łańcuchowymi, które nie tylko się powtarzają, ale zaostrzają,
pomimo prób powrotu do równowagi i budowania poprawniejszych relacji
międzyosobowych. Zauważono pewną sekwencję, która daje się poznać jako
zaklęty krąg przemocy: agresja – ofiara – zemsta – przemoc8. Ta zasada pozwala
nam stwierdzić, że przemoc rodzi się w ramach reakcji ofiary, która wcześniej doświadczyła agresji, czyli jako osoba słabsza w ramach odwetu podejmuje ona działania przemocowe wobec innych. To słowo „inni” może oznaczać odmienności pod różnym względem, np.: poglądów, kompetencji, siły
fizycznej, cech intelektualnych lub fizycznych. „Inny” staje się w pewnym
sensie synonimem słowa „konkurencyjny”, czyli „zagrażający”.
Diagnozy psychologów i pedagogów sprowadzają się do wniosku, że
przemoc w odróżnieniu od agresji zawsze zachodzi w relacji silniejszy – słabszy9. Już w tym układzie zachodzi nieprawidłowość, bo zwykle słabszemu
udziela się pomocy, a tymczasem w przypadku przemocy słabość staje się
przynętą; ktoś wyczuwa jakiś „słaby” punkt, postrzegany tak według osobistych kryteriów, i atakuje właśnie w to miejsce. Tak jest na przykład w szkole, gdy jakiś nauczyciel przysłowiowo „podpadnie”, bo wykłada powszechnie mało znaczący przedmiot, lub ujawni jakąś swoją cechę, która w skali
wartości uczniów wzbudza pogardę lub sprzeciw, wtedy staje się on ofiarą
ich ataku. Tak może się zdarzyć w relacji „przełożony – podwładny”, kiedy
oznaką rzekomej słabości jest niższa pozycja w hierarchii. W grupie rówieśniczej ofiarą może się stać dziecko pod jakimś względem odstające od ogółu,
np. nadwrażliwe, bardzo uzdolnione lub uczące się wyjątkowo słabo, reprezentant mniejszości religijnej lub nieochrzczony.
Są to kryteria irracjonalne, niejednokrotnie wyimaginowane na podstawie własnego kompleksu. Sprawcy przemocy są bowiem często we własnych domach czy środowiskach ofiarami, czyli są to osoby o niskim poczu7
Por. E. CZEMIEROWSKA-KORUBA, Niemoc karmi przemoc, „Tygodnik Powszechny” (2010) nr 41, s. 5.
8
Por. S. MORGALLA, Wybaw nas od złego, „Posłaniec” (2009) nr 6, s. 10.
9
Por. E. CZEMIEROWSKA-KORUBA, Niemoc karmi przemoc, art. cyt., s. 5.
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ciu własnej wartości. Ponadto charakteryzują ich jeszcze inne cechy, takie
jak: problemy z identyfikacją norm moralnych i rozróżnianiem wynikających
z nich postaw oraz brak kontaktu z własnymi emocjami i w związku z tym
niekontrolowanie tych emocji, zwłaszcza złości10. Jest to, ogólnie biorąc, brak
realizmu i egzystencjalnej wyobraźni, która może być stłumiona przesadnie
intensywnym obcowaniem ze światem wirtualnym, proponowanym przez
Internet i gry komputerowe.
Eskalacja tego złożonego problemu wskazuje na to, że nie uchwyciliśmy
zagadnienia wystarczająco głęboko i wskutek tego nie odkryliśmy skuteczniejszych, bardziej trafnych metod uzdrawiających człowieka pozbawionego
przez grzech tego kompleksowego daru mesjańskiego, jakim jest pokój. Istotnym i nieodzownym elementem, który niestety szwankuje w obserwacjach
i zmaganiach z tym zjawiskiem, jest uznanie tożsamości każdego człowieka
w jego pełnym wymiarze, czyli jako osoby powołanej do żywej relacji z Bogiem, a w Nim z ludźmi. Taka jest bowiem istota mesjańskiego pokoju11.
W pewnym sensie nie dziwi nas ten brak, gdyż w ostatnich dziesięcioleciach stajemy się społeczeństwem coraz bardziej obojętnym religijnie,
a sekularyzacja burzy ostatnie bastiony chrześcijańskiej godności człowieka.
Wpisując się we współczesną metodykę konfrontacji z przemocą, skierujemy
więc uwagę w stronę źródłowej dziedziny chrześcijańskiego życia, jaką jest
liturgia (por. KL 10). To ona bowiem decyduje o godności człowieka oraz
o rozwoju osobowej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, a tym samym
służy budowaniu prawdziwego i trwałego pokoju z Bogiem i między sobą,
czyli tworzy zdrowe relacje lub je uzdrawia. Będzie zatem tą najwłaściwszą dziedziną, w której będziemy szukać rozwiązania trudności związanych
z przemocą jako zaburzeniem relacji.

CHRZCIELNA GENEALOGIA CZŁOWIEKA
Wyżej stwierdziliśmy, że przemoc godzi w podstawową relację przewidzianą przez Boga dla człowieka, jaką jest pokój. Przypomniano również, że
przemoc nie jest bynajmniej aktem jednorazowym, ale procesem układającym
się według nieszczęśliwego paradygmatu: agresja – ofiara – zemsta – przemoc.
Patrząc na ten proces jako sekwencję wydarzeń, dostrzegamy w niej historię
człowieka, a nawet jego genealogię. Z punktu widzenia wiary należy stwierPor. tamże.
Por. Słownik teologii biblijnej, red. X. LEON-DUFOUR, tłum. K. ROMANIUK, Poznań 1990, s. 700–705.
10

11

222

S. Adelajda Sielepin CHR

dzić, że pierwotnym źródłem tej negatywnej sekwencji jest nieprzyjaźń z Bogiem, ujmowana w swoim prototypie jako grzech pierworodny. Bóg jednak
w swojej wierności i miłosierdziu wychodzi naprzeciw tej klęsce powołania
człowieka i buduje historię zbawienia, czyli genealogię powrotu, która osiąga swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. On z kolei jako Odkupiciel pozostaje ze swoim Kościołem „po wszystkie dni aż do skończenia świata” (por.
Mt 28, 20) w liturgii Kościoła, by budować i uzdrawiać relacje wszystkich,
którzy do Niego przyjdą (por. J 6, 37). Bez tego zasadniczego uzdrowienia nie
wystarczy mówić o jakiejkolwiek terapii i działaniach prewencyjnych, gdyż
to właśnie Chrystus i tylko On jest naszym pokojem, bo zburzył rozdzielający
mur, jakim jest wrogość (por. Ef 2, 14). A dokonał tego przez krzyż „w sobie
zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 15–16).
Taki jest owoc i metoda nowego kapłaństwa Chrystusa, o którym kaznodzieja domu papieskiego, włoski kapucyn o. Raniero Cantalamessa, mówił w czasie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek w bazylice św. Piotra
w 2010 roku: „każdy inny kapłan daje to, czym nie jest. Chrystus dał siebie,
samego siebie złożył w ofierze. Sama ofiara nie ma już obłaskawić Boga, lecz
raczej obłaskawić człowieka, sprawić, by odstąpił od wrogości względem
Boga i bliźniego. Chrystus nie przyszedł z krwią innego, lecz z własną. Nie
złożył swoich grzechów na barki innego – człowieka czy zwierzęcia – lecz
sam obarczył się grzechami innych. W tym sensie ofiara Jezusa jest wspaniałym przesłaniem dla naszego świata. Pokazuje, że przemoc jest archaicznym
przeżytkiem, cofaniem się do prymitywnych i minionych form rozwoju.
Przypomina też, że przemoc przegrywa”12.
Przechodząc na teren liturgii należy odwołać się do chrztu, który
sprawia, że Bóg oczyszczając człowieka z grzechu pierworodnego i dając
mu nową godność równoznaczną z nadprzyrodzonym pokrewieństwem
w Chrystusie, przekształca walor tej sekwencji. Sam będąc inicjatorem miłości (por. 1 J 4, 16) i jako ten, który pierwszy umiłował otwiera nową sekwencję
według Ducha, która po chrzcielnym wyrzeczeniu się złego i wyznaniu wiary
oraz obmyciu wodą wygląda następująco: miłość – wybranie – wdzięczność –
ofiarność. W sakramencie chrztu Bóg dokonuje ontycznej transpozycji człowieka i ustawia go w odwiecznym porządku, jaki dla człowieka przewidział.
Warto wracać do tej świadomości przy każdorazowym uczestnictwie w sakramencie chrztu, a także podczas Wigilii Paschalnej, kiedy wszyscy odnawiamy nasze chrzcielne przyrzeczenia. Te akty mają wielką moc na dalsze
Por. http://zyciezakonne.pl/indem.php?option=com_content&task=view&id=3
755&Itemid=75 (dostęp: 03.01.2011).
12
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dni życia, zwłaszcza, że ich rękojmią jest więź z Chrystusem przez chrzest
i systematyczną komunię eucharystyczną.
Uświadomienie sobie prawdy nowego człowieczeństwa „zrodzonego”
na chrzcie pozwala na odkrycie zaszczytnej genealogii własnego istnienia
oraz nieporównywalnego z żadnym innym wybrania, jakie pochodzi od samego wszechmogącego Boga. Motywem tego odwiecznego wybrania jest
miłość Boga, którą udowodnił na krzyżu przez ofiarę swojego Syna (por.
Ef 1, 3–14). Przyjęcie z wiarą tego faktu staje się dla człowieka źródłem poczucia własnej wartości i godności. Jednocześnie w obecności Boga zyskujemy poczucie bezpieczeństwa, wybrania i hojnej miłości wobec drugiego,
która przejawia się w pokoju, uprzejmości, oddawaniu miejsca, cierpliwości i łagodności oraz w innych postawach, które św. Paweł nazwał owocami
Ducha Świętego (por. Ga 5, 22). Mamy tu na myśli prawdziwe życie według
Ducha, do którego dążymy przez nieustanny wysiłek złączony z miłością
Chrystusa. On uczy nas stopniowo mieć te same dążenia, a niczego nie pragnąć dla współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniać
jedni drugich za wyżej stojących od siebie (por. Flp 2, 2–3). Sprowadza się to
do dojrzewania w hojności włącznie z oddaniem życia za braci, czym odznaczają się święci męczennicy, rozumiejący praktycznie zbawczą opłacalność
ofiary życia (por. J 10, 17; 12, 24–25).
Chrzest jest zanurzeniem w Misterium Paschy Chrystusa, w Misterium
zwycięstwa nad przemocą, czyli uwolnienia od obyczajów dawnego człowieka, który widzi w drugim rywala, a zamiast żyć z nim w braterskiej miłości, szuka u niego słabej strony, by w nią uderzyć i zademonstrować swoją
siłę, która jako odruch dawnego (przedchrzcielnego) stanu jest tylko ludzką
parodią mocy Bożej, która z winy człowieka w pełni nie może się objawić.
Objawienie mocy Boga w człowieku jest możliwe jedynie w autentycznie
nowym i uświadomionym człowieczeństwie, które rodzi się na chrzcie. Moc
Boża objawiona w Chrystusie staje w opozycji do takiego panowania nad
człowiekiem, które charakteryzuje się apodyktycznym traktowaniem, tyranią, dyktaturą, zniewoleniem, a na szeroką skalę inklinacją do hedonizmu
i imperializmu. Moc nowego człowieka jest jakościowo inna od wypaczonej
per excessum formy, jaką jest „prze-moc”13, i w Chrystusie gotowa jest brać
drugiego człowieka na barki jak pasterz, który „życie swoje oddaje za swoje
owce” (por. J 10, 17) i wierzy, że „nie ma większej miłości niż oddać życie
swoje za przyjaciół” (por J 15, 13).
Por. R. IZDEBSKI, Wszystkie chwyty niedozwolone, art. cyt., s. 6; Słownik języka polskiego, red. M. SZYMCZAK, t. II, Warszawa 1979, s. 986.
13
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CHRZEŚCIJAŃSKI DUCH OFIARY ZAMIAST ILUZJI DOMINACJI
Coraz ściślejsze upodabnianie się do Chrystusa wiąże się z weryfikacją własnej tożsamości. Pozwala ona na poznanie prawdy o sobie w dwu
aspektach: własnej grzeszności oraz, dzięki ofierze Chrystusa, powołania do
komunii z Bogiem i do miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Świadomość
człowieka wierzącego i przedmiot tej świadomości stanowią imperatyw dla
poszanowania bliźniego i ofiarnej miłości wobec niego na wzór Chrystusa.
Poczucie zbawczego wybrania człowieka i osobowej relacji przyjaźni z Bogiem przyczyniają się do właściwego przeżywania własnej godności i wartości w duchu pokory i wyrozumiałości wobec drugiego człowieka, który także
swoją wartość i godność znajduje w Bogu i w zbawczym akcie Chrystusa.
W tym kontekście szukamy ciągle potwierdzenia autorytetów, które mają
być dla nas nieustannie refleksem miłości i mądrości Boga Ojca oraz Chrystusa Dobrego Pasterza.
Chrzcielna godność i etyka nowego człowieka zakłada ewangeliczny program życia zgodny z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Stałym
wzmocnieniem wytrwania na tej drodze jest moc Ducha Świętego i Jego dary,
które szczególnie zostały „wlane” w duszę człowieka za pośrednictwem sakramentu bierzmowania14. Dary te, odnoszące się do rozumu i woli, służą
przede wszystkim wdrażaniu się w Boży porządek i skalę wartości oraz
zdolność rozróżniania dobra od zła. Ich brak lub niewiara w te dary przekazane w liturgii sprawiają, że na nowo odradza się etos „dawnego” człowieka,
który gubi ten ład z pola widzenia i wkracza w obszar pierwotnego chaosu,
o czym wzmiankują psychologowie i wychowawcy, stwierdzając, że młodzi
dopuszczający się przemocy nie zdają sobie sprawy z elementarnych wartości i nie kontrolują emocji, których nawet nie potrafią związać z określoną przyczyną15. Konieczne jest świadome wychowywanie do realizacji tych
wartości oraz rozumienia ich źródła i znaczenia, ale proces wychowawczy
zawsze powinien być potwierdzony osobistym świadectwem.
Najmocniejszym atutem godności nowego człowieka jest zakorzenianie się w komunii z Chrystusem w Eucharystii, kiedy jednoczymy się z Nim
w miłości, odpłacającej dobrem za zło i wyzwalającej świat spod jarzma lęku,
iluzji, frustracji, nienawiści i dominacji nad innymi. Patrząc na Chrystusa i łącząc się z Nim najpełniej, jak tylko na to pozwala wiara i miłość, no i oczywiście modus sacramentalis, dostrzegamy, że przemoc rozgrywa się zawsze
14
15

Por. KKK 1285; 1303.
Por. E. CZEMIEROWSKA-KORUBA, Niemoc karmi przemoc, art. cyt., s. 5.
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w imię pozornego dobra, jak wtedy, gdy zasądzono na śmierć Jezusa, by już
więcej nie „podburzał” ludu, a na wolność wywołano przestępcę i recydywistę Barabasza (por. Mt 26, 53; Łk 23, 25). Wówczas mieliśmy do czynienia
z rzeczywistą parodią wymiaru sprawiedliwości i demonstracji ludzkiej władzy, która nie uznaje sprzeciwu, bo nie dociera do sedna prawdy. „Cóż to
jest prawda?” – zapytał Piłat w czasie formułowania wyroku (por. J 18, 38).
Z analiz teologicznych wiemy, że mamy w tych epizodach również do
czynienia z lękiem człowieka o utratę stanowiska i strachem przed jakąkolwiek zmianą polityczną lub społeczną, która mogłaby zagrozić tej pozycji
(por. J 19, 12). Człowiek wiary i bliskiej, utworzonej w liturgii relacji z Chrystusem, nie musi się obawiać utraty tego, co stanowi podstawę jego godności,
gdyż zapewnia mu to nieustannie Pan, w którym jesteśmy synami Najwyższego i dziedzicami nieba (por. Ga 3, 26). Chyba, że niewiara aż tak dalece
zdoła zakwestionować nie tylko wartość Królestwa Bożego i przyjaźni z Bogiem, ale wręcz ich istnienie. Tę wątpliwość żywi dzisiejszy człowiek zwłaszcza w sytuacjach granicznych, wołając niejako o potwierdzenie ze strony
świadków Chrystusa, ze strony Kościoła, który przez modlitwę wstawienniczą i braterskie umocnienie, wyświadczone z wyrozumiałością i pasterską
miłością, zdoła podprowadzić zagubionego do źródła pewności, jakim jest
sam Chrystus obecny i działający w liturgii Kościoła – najpierw w sakramencie pokuty i pojednania, a potem w Eucharystii.
Szczególnie pomocne są w takim przypadku nabożeństwa pokutne,
które z odpowiednim doborem czytań i tekstów liturgicznych uświadamiają człowiekowi jego duchowy stan i pomagają ożywić nadzieję na ściślejsze
przylgnięcie do Chrystusa16. Liturgia słowa Bożego w ramach obrzędu pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem17
odnosi nas zasadniczo do tematu nawrócenia i takie jest jej zadanie. Łącznie z homilią ma doprowadzić penitentów do rachunku sumienia i odnowy
życia18. Problematyka nawrócenia została ukazana przy pomocy dobranych
czytań w dwu wersjach. Pierwszy zestaw przedstawia paschę etyki. Nawrócenie rozumiane jako pascha etyki polega na przejściu z etyki prawa i litery do etyki miłości i ducha, zgodnie z zasadą, że „wypełnieniem prawa jest
miłość” (por. Rz 10, 4; 2 J 6). Tytuł drugiego zestawu definiuje wprost istotę

16
Por. Ordo paenitentiae, ed. typica, (OPL) Typis Polyglottis Vaticanis 1973 – Obrzędy
pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, (OP) Katowice 1981.
17
Por. tamże, 52.
18
Por. tamże, 53.
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nawrócenia w oparciu o samo znaczenie słowa metanoia19: „Odnówcie się duchem w waszym myśleniu”, nawiązując do wersetu z Pawłowego Listu do
Efezjan: trzeba odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego (Ef 4, 23). Ukazuje on proces nawrócenia rozumiany w obu
Testamentach jako zmiana myślenia i zmiana kryterium wartości20. Te przykłady, zbyt rzadko wykorzystywane, stanowią wielkie wyzwanie dla współczesnego duszpasterstwa w celu budowania cywilizacji pokoju. Zważywszy
na radykalne rozróżnienie-dychotomię, wyrażoną przez Jezusa w zdaniu:
„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie” (Mt 12, 30), można przypuszczać,
że jeśli nasza cywilizacja nie będzie cywilizacją Bożego pokoju, to będzie cywilizacją przemocy.
Komunia z Chrystusem w Eucharystii tworzy „eucharystyczną formę
egzystencji”21, która uczy kapłańskiej wolności zdolnej do całkowitej ofiary
z siebie za innych22. Pozostaje zatem w sprzeczności do jakiegokolwiek wykorzystywania człowieka i bezkrytycznego relatywizmu, który lekceważy
wartości i lekkomyślnie zaciera granice między dobrem a złem, nie licząc się
z człowiekiem i degradującymi konsekwencjami tego relatywizmu. Ten rys
chrześcijański Papież nazwał. Nie sposób w tym miejscu nie odnieść się do
sakramentu święceń kapłańskich, według których istotą kapłaństwa jest wydawanie siebie za owce jak dobry pasterz (por. J 10, 11). W obrzędzie święceń
kandydat wyraża zobowiązanie do coraz ściślejszego jednoczenia się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i razem z Nim poświęcania się Bogu za zbawienie ludzi. Ma to czynić nieustannie także przez modlitwę wstawienniczą23. Te wybitnie ekspiacyjne zadania eliminują w założeniu opcję postawy
wyższości, tryumfalizmu, budzącej skojarzenia klasowości i dominacji.

Grecki termin metanoia oznacza definitywną zmianę myślenia i postępowania.
W chrześcijaństwie oznacza całkowite zwrócenie się do Boga pod wpływem Ducha Świętego i wyzbywanie się własnej autarchii moralnej (J. Ratzinger), aby przyjąć wolę Boga.
Metanoia wiąże się z imperatywem przemiany świata i uzdrawiania okoliczności prowadzących do grzechu; por. KKK 1888; por. Encyklopedia Katolicka, t. 12, s. 627–628. Por. też
odniesienie tego pojęcia do pokuty: A. ROJEWSKI, Dlaczego sakramentalne pojednanie?, [w:]
Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania, red. E. MATEJA, R. PIERSKAŁA,
Opole 2009, s. 248.
20
W obecnych czasach mówi się o kryzysie, a nawet o „korozji” oceny moralnej. Por.
M. VIDAL, Kryzys wartości moralnych, tłum. B. SZATYŃSKI, „Communio” 2 (1987), s. 15.
21
Por. BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, 82.
22
Por. Modlitwa eucharystyczna (anamneza): Wspominając…, ofiarujemy Tobie….
23
Por. Przyrzeczenia wybranych i Modlitwa święceń, Pontyfikał Rzymski, 124 (Pontyficale
Romanum, 15).
19
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Kształtowanie ducha ofiary, zakorzenionego w Eucharystii i w sakramencie święceń, rozpoczyna się w rodzinie, kiedy rodzice w pełnej wolności24 realizując misję wynikającą z sakramentu małżeństwa przekazują zdrowe kryteria chrześcijańskiej aretologii. W jednym z błogosławieństw nowo
poślubionych małżonków zostało to sformułowane następująco: „Panie,
niech Twoje hojne błogosławieństwo zstąpi na tę nowo zaślubioną N. i na jej
męża N., a moc Twojego Ducha Świętego niech rozpali ich serca, aby korzystając ze wzajemnego oddania się sobie w małżeństwie, zachowali czystość
obyczajów”25.
Pojawia się zadanie małżeństwa świadomego, zawartego bez przymusu
i polegającego na wzajemnym oddaniu i służeniu sobie w miłości. Przemoc
jest stosunkowo częstym zjawiskiem w małżeństwie i w rodzinie. Dominacja
jednego ze współmałżonków stoi w opozycji do małżeńskiej relacji przymierza mężczyzny i kobiety, które jest z natury komplementarne26. Uzupełniające się role obu partnerów mają odzwierciedlać miłość oblubieńczą Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5, 21–32). Nie ma tu miejsca na rywalizację i przemoc,
chyba, że mamy do czynienia z całkowitym odwróceniem znaczenia tych ról
i z wzajemnego oddania uczynimy związek egoistycznego pożądania.
Teologia małżeństwa, wynikająca i ukazana w obrzędzie tego sakramentu, powinna stanowić nie tylko temat przygotowania do małżeństwa, ale
częsty wątek rekolekcyjny i dialogowy w ramach sakramentu pokuty i pojednania. Nie chodzi tu bynajmniej o ciągłe analizowanie błędów i skupianie
się nad taktyką ich pokonywania, jakby to zależało tylko od samego człowieka. Nic tak nie zniechęca do podtrzymywania jedności, jak ciągłe oczekiwania od siebie wzajemnie, które z powodu ludzkich ograniczeń zwykle kończą
się frustracją. Spojrzenie teologiczne skupia się na miłującym Bogu, który
dzieli się swoją miłością i uczy ją przeżywać. Wiara i zaufanie Bogu sprzyjają stałemu odnoszeniu się do duchowej atrakcyjności związku dwojga ludzi złączonych miłością uświęconą przez Chrystusa i powołanych do misji
świadczenia o tej miłości w świecie. Ta misja spełniana coraz rzetelniej sprawia, że postawy egoistyczne stają się nieadekwatne i szybciej podlegają świadomej redukcji. Rękojmią powodzenia tej misji i jej rozwijania jest komunia
eucharystyczna z Chrystusem, która pogłębia komunię między małżonkami
i wznieca w nich ducha ofiary wzajemnie za siebie. Nade wszystko jednak
„N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?” – por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
[dalej: OSM] Katowice 1996, 60.
25
Por. OSM 146.
26
Por. JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 42.
24
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uświadamianie sobie wzajemnej miłości Chrystusa i Kościoła, które uobecnia
się w liturgii, oraz aktywne włączanie się w nie jako człowiek przeżywający
nieustannie nawrócenie może zapobiegać niewierności i nieodpowiedzialności za siebie wzajemnie i za rodzinę.
Pomimo tych wielkich zasobów duchowych nowego życia w Chrystusie, człowiek jest istotą słabą i skłonną do upadków. Najdotkliwszymi upadkami są te, które godzą w Boga, raniąc i poniżając człowieka. Łączy się z tym
odwołanie do zaniedbanej miłości, a także sprawiedliwości. Dotykamy tu zagadnienia odpłaty za dopuszczenie się przemocy. Nawet najsurowsza kara
nie jest w tym wypadku adekwatna. Przemoc, jak każdy inny grzech, ma
swoje konsekwencje, które otwierają perspektywę naprawienia relacji i odpłaty. Kara dotyczy jedynie grzesznika, podmiotu wywierającego przemoc,
natomiast konsekwencje otwarte na ekspiację rozszerzają się na obiekt przemocy i na możliwość odbudowania relacji.
System konsekwencji bardziej niż kara uczy, że „opłaca się naprawiać,
przepraszać i zadośćuczynić”27. Pedagodzy i psychologowie twierdzą, że
kary są dla dorosłych, a dzieci powinny ponosić konsekwencje. Podejmowano takie działania w celach wychowawczych i sprawdzały się one z powodzeniem. Trudno jednak zamknąć się z takim twierdzeniem jedynie w kręgu
dzieci, pozostawiając dorosłych w bezdusznej zależności „przemoc – kara”,
nie wspominając o szansie na nawrócenie w wymiarze relacji z drugim człowiekiem, którego się najpierw rani i degraduje (w sercu zabija – por. Mt 5,
22), ale doświadczywszy opamiętania i nawrócenia można go odzyskać,
niejako odkupić dla własnego serca. Dzięki temu zostajemy włączeni w dynamiczny nurt dobra, nawet pomimo upadków. Element ekspiacyjny jest
naprawą i twórczą rekompensatą zaniedbanego dobra. W niektórych przypadkach jest jednak bardzo trudny do osiągnięcia w wymiarze doczesnym ze
względu na skutki wyrządzonego zła.
Sakrament pokuty i pojednania stwarza warunki, w których ten właśnie
aspekt konsekwencji w kategoriach zbawczej ekonomii nazywany jest pokutą, czyli wynagrodzeniem za grzech. Sprzeniewierzenie się miłości bliźniego,
czego przejawem jest przemoc jako pogwałcenie praw i wolności człowieka, domaga się odbudowania miłości, a więc czynów dobrych, dokonanych
w miłości i w jedności z Chrystusem, aby wynagrodzić i rozwinąć więzy osobowe w Chrystusie. Jest to podstawowe zadanie prowadzące do budowania
Kościoła i jedności ludu Bożego; również jedno z wymagań wynikających

27

Por. E. CZEMIEROWSKA-KORUBA, Niemoc karmi przemoc, art. cyt., s. 6.
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z sakramentu bierzmowania28. Kościół praktykuje w swojej duchowości element pokutny także poza sakramentem, ale zawsze w związku z sakramentem. Nie chodzi tu o postawę umartwienia, ale o tworzenie w sobie przestrzeni miłości dla drugiego człowieka29. Wiąże się to z doświadczeniem
przebaczenia i prośby o przebaczenie, z trudem, ale i z radością.
Przemoc jednak nie zawsze musi być gwałtowna. Niekiedy może nas
zaskoczyć niepostrzeżenie, gdy jest wynikiem postawy roszczeniowej. Polega ona na wyrażaniu oczekiwań rozbudowanych nieproporcjonalnie w stosunku do praw. Takie inklinacje ma każdy człowiek wskutek drzemiącego
w nim egoizmu, a szczególnie osoba, która odczuwa w jakimś zakresie brak,
czyli będąca w jakimś sensie ofiarą pozbawioną dobra przez kogoś lub przez
okoliczności życiowe. Taki stan potwierdza pewne przesłanki z naszej wcześniejszej obserwacji na temat przemocy, a konkretnie wspomnianą sekwencję: agresja – ofiara – zemsta – przemoc. Naturalnie nie zawsze poszczególne
etapy tej sekwencji są wyraziste, bo na przykład rolę jawnej agresji, która
czyni z człowieka ofiarę, może pełnić długotrwałe niesprawiedliwe traktowanie lub wykorzystywanie, a także trudne doświadczenie, na przykład nieuleczalna choroba lub kalectwo.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ludzi przewlekle chorych
lub starszych, którzy odruchowo mogą niekiedy przejawiać postawy roszczeniowe w stosunku do ludzi zdrowych lub młodych. Mamy wtedy do czynienia z wymuszaniem pomocy, które funkcjonuje w otoczeniu jako działanie przemocowe, choć najczęściej nieuświadomione, ale przez otoczenie,
zwłaszcza nieskore do ofiary, często może być tak właśnie odbierane.
Nie musi tak jednak być. Człowiek chory ma bowiem własny charyzmat związany ze swoim stanem zdrowia. Jest to szczególny rys duchowego kapłaństwa, przez niektórych teologów określany mianem „charyzmatu
chorego”30, w którym człowiek namacalnie doświadcza cierpienia i może to
cierpienie łączyć z Chrystusową ofiarą dla zbawienia świata. Dlatego pierwszorzędnym zadaniem chrześcijanina w takim doświadczeniu nie jest, wbrew
pozorom, troska o zdrowie i opiekę, niejako za wszelką cenę, lecz zgoda na
to, co jest możliwe do osiągnięcia w tej sferze i przyjęcie krzyża jako wielkiej
zbawczej szansy dla świata. Niewątpliwie dla zrozumienia tego powołania
i uniknięcia postawy przeciwnej temu powołaniu potrzebna jest pomoc samego Boga, który udziela jej choremu w sakramencie pokuty, w Eucharystii,
28
Por. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych [dalej: OCWD], Katowice
1989, s. 229.
29
Por. KKK 1430–1439.
30
Por. np.: E.R. TURA, Il Signore cammina con noi, Padova 1989, s. 236.
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ale szczególnie ze względu na to położenie w sakramencie chorych31. Chodzi
więc o to, by wyczulić wiarę chorego na fakt, że pomocy ma się spodziewać
przede wszystkim od Boga, a od innych przez Niego. Przy namaszczeniu
chorego kapłan wypowiada następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską
Ducha Świętego”32. A w modlitwie dziękczynnej nad olejem wyraża szczegółowo rodzaj Bożego wsparcia, które dotyczy ciała i duszy: „Boże, niech Twój
sługa, który z wiarą przyjmuje namaszczenie świętym olejem, otrzyma ulgę
w cierpieniu i umocnienie w słabościach”33.
Celem pomocy udzielonej przez Ducha Świętego jest włączenie chorego
w paschalną misję Chrystusa, która polega na przezwyciężeniu dolegliwości
ciała nowym zbawczym sensem (por. 2 Kor 1, 3–11)34. Pozwala on dawać
świadectwo wiary, nadziei i cierpliwej miłości oraz wyjednuje Kościołowi łaski. Temat ten pojawia się w kilku wersjach modlitw po namaszczeniu: „Pokrzep go swoją mocą i udziel mu pociechy, aby odzyskał siły i przezwyciężył
zło. Daj mu ufność, że jego cierpienia przyniosą owoc, skoro pozwoliłeś mu
uczestniczyć w swojej męce”. „Spraw, aby umocniony pełnią Ducha Świętego, trwał niezachwianie w wierze i nadziei, wszystkim dawał przykład cierpliwości i świadczył o Twojej miłości przez swoją pogodę”35.
Sakrament chorych zajmuje w życiu chrześcijanina ważne miejsce wychowawcze i egzystencjalne. Otwiera on kolejne przestrzenie dla ludzkiej
natury, która zamiast skupiać na tym „co cielesne”, i w rezultacie ograniczać wolność własną i cudzą, może stać się narzędziem „dopełniania braków
udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała” (Kol 1, 24) i dla przywrócenia ludziom
utraconej wolności i pokoju.

ROLA FORMACJI LITURGICZNEJ W ELIMINOWANIU PRZEMOCY
W przytoczonych tu kilku przykładach jasno widać, że wychowanie do
prawidłowych relacji z drugim człowiekiem uzależnione jest od właściwej
relacji z Bogiem. Tę relację zawiązuje się i rozwija przede wszystkim w litur31
Na ten temat szerzej patrz: A. SIELEPIN, Chrystus Omega w liturgii, Kraków 2004,
s. 222–227.
32
Sakramenty Chorych. Obrzędy i duszpasterstwo [dalej: SCH], Katowice 2009, s. 99.
33
Tamże, s. 98.
34
„Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez
Chrystusa pociechy” (2 Kor 1, 5).
35
SCH, s. 100 B, C.
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gii, dlatego można ją uznać za rękojmię zdrowych relacji międzyludzkich,
ich matrycę i życiodajne źródło. Ponadto liturgia w swoich szczegółowych
formach, jakie stanowią przede wszystkim sakramenty, wychodzi naprzeciw tendencjom dawnego człowieka, które nierzadko prowadzą do przemocy. Przemoc jako zjawisko złożone i łańcuchowe, rozumiane z perspektywy
przyczyny i następstw, odnosi się zasadniczo do całego życia człowieka, sięgając do jego genealogii. Nieodzowne jest więc uwzględnienie w tej genealogii jej prawdziwego źródła, jakim jest Bóg – Stworzyciel i Odkupiciel, obecny
i działający w Chrystusie za pośrednictwem sakramentów, a na samym początku przez sakrament chrztu. Liturgia nade wszystko uobecnia Chrystusa,
który objawia się jako Bóg miłujący (por. 1 J 4, 19), nieustannie inicjujący
dialog z człowiekiem, by zbudować z nim trwałą więź. Ten fakt i przyjęcie go
z wiarą zapewnia człowiekowi właściwy obraz własnej godności i poczucie
zakorzenienia oraz daje prawidłowe odniesienie do najwyższego autorytetu,
jakim jest Bóg. Konsekwencją harmonii w tym względzie jest ufne i miłosierne odniesienie do bliźniego, uzdalniające do hojności, przebaczenia i ofiary.
Istotnym czynnikiem w tym procesie jest wiara, bez której ani Objawienie, ani liturgia nie mają dla człowieka życiowego sensu. Pierwszym zatem
wymaganiem na drodze do eliminacji przemocy z życia człowieka jest podprowadzenie go do źródła wiary chrześcijańskiej, czyli do Chrystusa, który
ukazuje pełnię człowieczeństwa, pełnię powołania człowieka i pełną skalę
wartości. Modlitwa o skuteczną ewangelizację i serca otwarte na działanie
Bożego Ducha, a szczególnie modlitwa wspólna w ramach liturgii, co nam
ułatwia nowy formularz Mszy o ewangelizację ludów, powinna być pierwszym i częstym zadaniem chrześcijan. Teksty euchologijne tego formularza
pouczają o właściwym rozumieniu ewangelizacji, której autorem jest Bóg.
Kolekta z tej Mszy mówi wprost, że Bóg przez swojego Ducha „zawsze rozsiewa ziarna prawdy w sercach ludzi i wzbudza posłuszeństwo wiary, aby
wszyscy przez chrzest zrodzeni do nowego życia mogli zostać zaliczeni do
jednego Bożego ludu”36.
Pokorne uznanie Bożej inicjatywy i modlitwa o otwarte serca wyrażona
przez Kościół złączony z Chrystusem w liturgii stanowią nieodzowny fundament dla budzenia i pogłębiania wiary w ludzkich duszach. Wstawienniczy
liturgiczny rys modlitwy nigdy nie może ulegać redukcji na konto aktywności organizacyjnych i rozmów o wierze. Osobiste oddanie się z Chrystusem w Eucharystii w intencji tych, którzy szukają lub jeszcze nie szukają, jest
36
Por. Kolekta z mszy o ewangelizację ludów, Missale Romanum [dalej: MR], 1116, Mszał
Rzymski dla diecezji polskich [dalej: MRP], 141; DM 13, 22; JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptoris misio”, 18.
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podstawowym działaniem przyczyniającym się do otwierania serc na Bożą
prawdę rozsiewaną przez Ducha Świętego. To On sam, a nie człowiek, jest
promotorem wszelkiej ewangelizacji i krzewienia wiary37. Takie jest pierwsze
i nieodzowne działanie, ukierunkowujące na nowy styl życia człowieka odkupionego. Liturgia dzięki dynamicznej obecności Chrystusa doprowadza
człowieka do pełni jego istoty i kształtuje jego autentyczne człowieczeństwo,
umożliwiając jednocześnie poznanie nowej tożsamości i właściwej relacji
między Bogiem a człowiekiem, między Jego działaniem a ludzką odpowiedzią38. Na tym polega aspekt antropologiczny, ontologiczny i formacyjny
liturgii. Wynika stąd ważny postulat duszpasterski dla każdego chrześcijanina, by sam świadomie poddawał się działaniu Chrystusa i Jego Ducha
w liturgii oraz czynnie z Bogiem współpracował. Wtedy bowiem ci, którzy
są jeszcze zagubieni w mrokach grzechu i błędu, będą mogli częściej zetknąć
się ze zdrową miłością, która objawia się w dobroci przygarniającej i rozwijającej, choć nie mniej wymagającej, ale zawsze doprowadzającej do Chrystusa.
Patrząc na siebie przez pryzmat godności człowieka odkupionego i wybranego przez Boga z miłości, łatwiej jest stawać w prawdzie wobec Pana
i odkrywać w sobie podobieństwo do Syna Bożego oraz Jego zwycięstw wobec dawnego człowieka, który jeszcze daje znać o sobie poprzez skutki grzechu pierworodnego. Są nimi wady, słabości, skłonność do złego i egoizm,
których nie jesteśmy w stanie wykryć od razu i szczegółowo. Poznanie siebie
w Chrystusie pomaga na spojrzenie pełne cierpliwości i nadziei na drugiego
człowieka, z miłosierdziem Chrystusa a bez wrogości, rywalizacji czy poniżania. Postawy dawnego człowieka, pozostawione poza wpływem Chrystusa,
rozszerzają się na społeczeństwa, narody, wyznawców odmiennych religii
i stają się przyczyną rozłamów i wojen. Nauka Kościoła wraca do tych zależności i zachęca do realnego włączenia się w proces jednania i ekspiacji
w ramach najowocniejszego i fundamentalnego działania, jakim jest Eucharystia. Wyrazem tej zachęty jest ułożona po Soborze Watykańskim II Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania De reconciliacione39. Podkreślono
w niej rolę Ducha Świętego w doprowadzaniu ludzi do zgody i w konsekwencji do jedności społecznej i międzynarodowej: „Chociaż bowiem rodzaj
Por. dawny formularz Pro Fidei Propagatione, Mszał Rzymski łacińsko-polski, 111.
Por. M. WORBS, Człowiek w misterium liturgii. Antropologiczny wymiar liturgii w ujęciu Romana Guardiniego, Opole 2007, s. 80 n.
39
Oficjalne teksty opublikowano w 1983 roku z okazji Jubileuszu Odkupienia (1983–
1984) oraz Synodu Biskupów na temat „Pokuta i pojednanie” w październiku 1983 roku.
Por. J. STEFAŃSKI, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gniezno
2002, s. 216–222.
37

38

Moc Boga wobec przemocy człowieka

233

ludzki rozdzierany jest podziałami i niezgodą, dostrzegamy jednak Ciebie,
doświadczając, że skłaniasz umysły (serca), aby były gotowe do pojednania.
Albowiem przez swojego Ducha skłaniasz ludzkie serca, aby nieprzyjaciele
na nowo podjęli dialog, wrogowie podali sobie ręce, a ludy starały się wychodzić sobie naprzeciw. Także dzięki działaniu Twojej mocy, Panie, dochodzi
do tego, że nienawiść jest przezwyciężana miłością, zemsta ustępuje przebaczeniu, a niezgoda zamienia się we wzajemną miłość w Tobie”40.
Przytoczone treści uświadamiają uczestnikom liturgii, że przekraczanie
barier między sobą wzajemnie dokonuje się wewnątrz ludzkiego serca dzięki ingerencji Ducha Świętego, który uzdalnia do pokonywania przeszkód
wynikających ze skutków grzechu pierworodnego, i skupieniu się na wspólnym powołaniu do jedności41. Dochodzimy do tego przez osobiste nawrócenie, przebaczenie i pojednanie. Wizja ta przypomina spełnianie się proroctwa
Izajasza o czasach mesjańskiego pokoju (por. Iz 11, 1–16). Istotnie jest to realne w obecnym czasie Kościoła dzięki świadomemu uczestnictwu w liturgii,
zwłaszcza w Eucharystii. Kościół ma w związku z tym szczególną misję w tym
dziele, jak zostało wyrażone w dalszej części wspomnianej Modlitwy Eucharystycznej: „Ojcze święty, pokornie Cię prosimy, abyś nas przyjął wraz ze swoim
Synem i w tej zbawczej uczcie raczył obdarzyć nas tym samym Duchem, aby
On usunął wszystko, co wzajemnie od siebie oddziela. Niech On sam uczyni
Twój Kościół wśród ludzi znakiem jedności i narzędziem Twego pokoju”42.
W usuwaniu podziałów i budowaniu pokoju, zamiast rywalizacji rodzącej przemoc, istotne jest ujawnianie się Kościoła jako wspólnoty osób zbudowanej na tym, co łączy, a nie skupiającej się na tym, co dzieli i nie pochodzi
od Pana. Powyższy tekst ma charakter epiklezy pokonsekracyjnej, zwanej
też komunijną, w której Kościół przywołuje Ducha Świętego, by wzbudzał
w wiernych złączonych w Ciele Chrystusa pragnienie jedności i umiejętność
jej budowania w duchu ofiary miłości, a nie przemocy, nie za wszelką cenę,
tylko za cenę Krwi Chrystusa43.
Spełnieniem i potwierdzeniem nawrócenia jest pojednanie z Bogiem
i z ludźmi, co ma realnie miejsce w sakramencie pokuty i pojednania, a moc
Ducha Świętego przywołujemy ze świadomością uprzedniego jej otrzymania szczególnie w sakramencie bierzmowania. Przykazanie miłości bliźniego
Prefacja z Modlitwy Eucharystycznej o tajemnicy pojednania, MR 681 (MRP 348*), tłumaczenie własne.
41
Por. A. SIELEPIN, Rola Ducha Świętego, dz. cyt., s. 230.
42
II Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania, [w:] Mszał Rzymski 684 (MRP
351*), tłumaczenie własne.
43
Por. Z KIERNIKOWSKI, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s. 183.
40
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otwiera na perspektywę wspólnotową i eklezjalną. Ten wymiar można najpełniej osiągnąć w liturgii, kiedy zawieramy przymierze z Bogiem i budujemy więzi między sobą. Wszystkie relacje społeczne powinny być zakorzenione i rozwijane na gruncie wspólnoty liturgicznej Kościoła.
Wiele szczegółów tego etosu można zaczerpnąć z Psalmów, które Kościół codziennie wypowiada w Liturgii uświęcenia czasu. Uczy się przez to
właściwego rozumienia człowieka, jego natury, łączącej grzeszność, przewrotność, ale i wdzięczność oraz ufność w Boże miłosierdzie, które wzbudza
pragnienie poprawy i wierności Bogu. W tym duchu trzeba uznać historię
zbawienia za swoją własną historię. Jest tak pod względem praw ludzkiej
egzystencji i zasady wiary. Bóg jawi się jako najważniejszy partner człowieka, którego zresztą powołał do dialogu ze sobą (por. KDK 19). Realizuje go
przede wszystkim w liturgii, ale nie mniej objawiając swoją wolę przez drugiego człowieka, okoliczności życia i natchnienia. Mamy się starać o budzenie wrażliwości na „głos” Boga przemawiającego nieustannie do człowieka
w jego sumieniu, a kształtowanie sumień zgodnie z duchem Ewangelii pozostaje wciąż zadaniem Kościoła i wyzwaniem dla każdego człowieka z osobna.
Można to osiągać w cierpliwej ewangelizacji, która uwzględnia coraz
częściej dialog osobisty, ułatwiający doprowadzanie każdego człowieka do
Chrystusa, nadal działającego w osobowym dialogu z człowiekiem oraz
w realnym spotkaniu w ramach liturgii Kościoła. Tego typu formacja winna obejmować także instytuty życia konsekrowanego i seminaria duchowne
oraz permanentną formację duchownych i formatorów. Bez doświadczenia
osobistego wzrostu w liturgicznym spotkaniu z Panem nie można owocnie
i z przekonaniem towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze wtajemniczenia w moc miłości i mądrości Trójjedynego Boga, który pragnie przemieniać człowieka nie siłą, lecz łagodnie i w odpowiednim czasie, by „trzciny
nadłamanej nie złamać i knota tlejącego się nie zgasić” (por. Mt 12, 20).

ZAKOŃCZENIE
Powyższe analizy pozwalają na odkrycie ważnych zależności między
autentycznym życiem liturgicznym a niwelowaniem przemocy. Kluczowym
i wyjściowym warunkiem wydaje się być wiara, która umożliwia dostęp do
Chrystusa obecnego i działającego w liturgii, czyli do źródła mocy Bożej dającej życie wieczne44. Poszczególne formy liturgii zapewniają dojrzewanie
44

Por. OCWD, 75.
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w tych dziedzinach, które pozbawione łaski Bożej są typowo podatne na rozwinięcie się anomalii życia chrześcijańskiego, jaką są różne formy przemocy.
Dominującą rolę odgrywają tu sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia
z Eucharystią na czele, a także pozostałe sakramenty oraz Liturgia Godzin.
Każda z tych liturgii wpływa na prawidłowe rozwinięcie atrybutów i umiejętności nowego człowieka, a tym samym zapobiega tworzeniu się inklinacji przemocowych, które stanowią pozorną samoobronę i autodestrukcję
pełnego człowieczeństwa zarówno w wymiarze świeckim, jak i religijnym,
a ostatecznie w wymiarze eschatologicznym. Zależności te przedstawiamy
poniżej:
WIARA ↔ LITURGIA ↓
CHRZEST

nowa genealogia, nowa godność, poszanowanie autorytetu

BIERZMOWANIE

wejście w nową skalę wartości, umiejętność życia według Ducha

EUCHARYSTIA

zjednoczenie z Chrystusem, wyzwolenie od lęku i od iluzji
dominacji, ofiarna miłość

S. POKUTY

nawrócenie, pokuta, ekspiacja, uzdrawianie relacji; nabożeństwa pokutne pomagają stanąć w prawdzie

S. ŚWIĘCEŃ

ofiarność, ekspiacja, wstawiennictwo, troska o człowieka i Królestwo Boże, spełnienie w Chrystusie

S. CHORYCH

pokora, zawierzenie Bogu, ofiarność, ekspiacja, wstawiennictwo

partnerstwo komplementarne, dążenie do jedności w Chrystusie, misja
poznawanie Boga, człowieka i siebie samego, kształtowanie
LITURGIA GODZIN
właściwej postawy wobec Boga, ludzi i świata
MAŁŻEŃSTWO

Przytoczone wyżej rozmaite formy liturgii są dla człowieka właściwym
środowiskiem, w którym spotyka on Boga i pod Jego wpływem dojrzewa,
nabierając coraz to większych umiejętności mieszkańca nowego nieba i nowej
ziemi. Z tego względu Kościół, chcąc przyczynić się do redukcji i eliminacji
tej powszechnie doświadczanej plagi społecznej, jaką jest przemoc, winien
nie tyle skupić się na walce z przemocą, która bardziej należy do świeckich
terapeutów, pedagogów i psychologów, co wzmocnić i oczyścić swoją misję
w dziedzinie życia wiarą45 w każdym aspekcie ludzkiego powołania w Kościele. Do tej misji należą:
– wytrwała ewangelizacja złączona ze świadectwem życia,
45
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, 67–82; tenże, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia; BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas es”; tenże, Adhortacja
apostolska „Sacramentum caritatis”; tenże, Encyklika „Caritas in veritate”.
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– kształtowanie sumień wrażliwych na obecność miłującego Boga
Stwórcy i Odkupiciela,
– umiejętność przyznawania się do własnej grzeszności i nawracanie się,
– poszanowanie drugiego człowieka w wymiarze jego chrześcijańskiej
godności.
Wszystko to jednak winno się koncentrować na odkrywaniu tej jedynej
i wyjątkowej przestrzeni spotkania z Bogiem, jaką jest liturgia, czyli ożywienie wrażliwości na sacrum, które bynajmniej nie dotyczy samej tylko świątyni
i sakramentów, ale drugiego człowieka, relacji z innymi oraz całego stworzonego świata, który jest dziełem Boga i nieustannie Mu podlega za pośrednictwem człowieka prowadzącego życie liturgiczne.

THE POWER OF GOD AND THE VIOLENCE OF MAN.
LITURGICAL WAY OF ACHIEVING HEALTHY RELATIONS
The article „The power of God and the violence of man. Liturgical way of achieving
healthy relations”, presents the problem of violence as the result of evil relation with God
and eventually with other people and the whole world. The only efficient medicament is
redemptive love of Christ available for us in liturgy. Liturgy in its many forms sanctifies
the areas of our humanity which are most likely to turn into violence. Thus the main task
of the Church is not to fight with violence directly, as this is the role of therapists and
psychologists, but to deepen the life of faith in all Her members. This can be done through
evangelization associated with clear witness, individual counselling with spiritual guidance and by awakening men’s conscience, especially in the sense of sin and remorse. The
most urgent challenge remains still in enlivening faith and sensitivity for liturgy and Mystery, which is the source of the new humanity.
tłum. Adelajda Sielepin
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KAIN I ABEL (Rdz 4, 1–17)
BRATOBÓJSTWO GRZECHEM NISZCZĄCYM
COMMUNIO PERSONARUM

Tematyka przemocy w relacjach międzyludzkich i w rodzinie1 w ostatnich latach stała się jednym z tzw. naczelnych tematów, które pojawiają się
w mass-mediach. Taki stan rzeczy jest odzwierciedleniem narastająca agresji
i brutalność w życiu społeczno-politycznym. Ta brutalność musi mieć gdzieś
swój początek, ale także i ujście. Smutnym jest faktem, że ten początek i to
ujście niekiedy mają miejsce na łonie rodziny.
Zjawiskiem przemocy relacjach międzyludzkich i w rodzinie zajmuje
się liczne organizacje rządowe, pozarządowe, społeczno-kulturalne i Kościół.
Jeżeli poniższe dane są prawdziwe, to z najnowszych badań przeprowadzonych i opublikowanych w Polsce2 wynika, że około 36% Polaków doświadczyło przemocy ze strony członka swojej rodziny, i to niekiedy kilkakrotnie.
Co piąty Polak (20%) przyznaje się, że był inicjatorem i sprawcą przemocy
w rodzinie, a najczęściej stosowaną formą krzywdy była przemoc psychiczna (15%). Z opublikowanych danych wynika, że aż 42% Polaków przyznaje,
iż zamieszkuje lub zamieszkiwało w środowisku, w którym dochodziło do
przemocy (byli ofiarą przemocy, sprawcą, bądź świadkiem jej użycia). Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety (39%) i dzieci (14%). Najbardziej
Zjawisko to generalnie może być zdefiniowane w sposób następujący: „Jest to działanie intencjonalne, świadome i zamierzone mające na celu kontrolowanie i podporządkowywanie sobie ofiary (członka rodziny) przy użyciu siły ze strony agresora (sprawcy
przemocy), gdzie agresor, naruszając prawa i dobra osobiste ofiary, godzi w jej osobistą
wolność. Zachowanie agresora wywołuje cierpienie i ból ofiary i wykracza poza społeczne normy i zasady relacji interpersonalnych”.
2
Obszerne dane na ten temat: por. Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie
ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie.
Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
1
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rozpowszechnioną formą przemocy jest przemoc psychiczna (31%), fizyczna
(17%), a rzadziej ekonomiczna (8%) i seksualna (3%).
Jeżeli te dane są prawdziwe, a nie posiadamy argumentu, aby im nie
dać wiary, to trzeba powiedzieć, z wielkim bólem, że zjawisko przemocy
w rodzinie nie jest obce rodzinie chrześcijańskiej, która kształtuje swoją egzystencję moralno-religijną na przesłaniu biblijnym, szeroko pojętej Tradycji
oraz na nauczaniu Kościoła, wyrażonego w ostatnich latach dość szerokim
wachlarzem wypowiedzi. Jest to tym bardziej smutne, że działalność duszpastersko-misyjna Kościoła rzymskokatolickiego od ponad dwudziestu wieków koncentruje się na rodzinie, a efekty tej działalności zdają się być znikome. Świadomość, że społeczność (rodzina) ludzka żyje dziś pośród licznych
trudności i zagrożeń, wywołuje potrzebę nowej ewangelizacji i konkretnego
wsparcia dla chrześcijańskich rodzin. To rodzina odgrywa decydującą rolę
w wychowaniu w wierze i w budowaniu Kościoła jako wspólnoty. To rodzina „jako głęboka wspólnota życia i miłości oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi »pierwsze miejsce humanizacji osoby i społeczeństwa«,
»kolebkę życia i miłości«”. Tylko „żyjąc w zdrowej rodzinie, poznaje się niektóre podstawowe komponenty pokoju: sprawiedliwość i miłość pomiędzy
braćmi i siostrami, władzę, jaką sprawują rodzice, pełne miłości posługiwanie najsłabszym członkom – małym, chorym, albo starszym, wzajemną pomoc w życiowych potrzebach, gotowość do akceptacji drugiego człowieka
i, gdy zachodzi taka potrzeba, do przebaczenia. Dlatego rodzina jest pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju. Nie dziwi więc,
że przemoc, do której dochodzi w rodzinie jest uznawana za coś, czego nie
można tolerować”3.
Zjawisko przemocy w rodzinie na gruncie biblijnym bez wątpienia ma
swój początek w środowisku pierwszych rodziców i w grzechu bratobójstwa
jakiego dopuścił się Kain. On to zabijając Abla zapoczątkował zjawisko przemocy w rodzinie, naruszając pokojową harmonię i stabilizację w communio
personarum. To nad grzechem bratobójstwa i zniszczonych relacji braterskich
w pierwszej rodzinie skupimy się w tym artykule.

BENEDYKT XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na XVI na Światowy Dzień Pokoju
(1.01.2008r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 1 (299), s. 25.
3
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ZAMYSŁEM BOGA JEST COMMUNIO PERSONARUM
(Rdz 1, 26–31; 2, 18–25)
Aby zrozumieć relacje interpersonalne w rodzinie i w chrześcijańskiej
wspólnocie, trzeba odwołać się do znaczenia małżeństwa i rodziny wpisanego w zamysł Boga–Stwórcy i Zbawiciela. Ten zamysł ma charakter wspólnotowy. Człowiek (hebr.’ādām)4 stworzony na obraz i podobieństwo Boże (Rdz
1, 26–27)5 jest powołany do bycia w relacji z drugą osobą płci przeciwnej. To
jest pierwsze i naczelne przesłanie biblijne. Człowiek, tutaj pojmowany jako
mężczyzna, otrzymuje od Boga pomoc: „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). To stwierdzenie, a zarazem motywacja Boga, jest jednym z najstarszych doświadczeń
międzyludzkich. Człowiek żyjący w samotności6 jest osobą odizolowaną
Rzeczownik hebrajski’ādām wyraża pojęcie zbiorowe rodzaju ludzkiego (Jr 51, 14).
Jest to stwierdzenie ogólnikowe człowieka jako reprezentanta ludzkości. Etymologia tego
terminu jest niepewna. Źródłosłowem może być czasownik ’dm („być czerwonym”) albo
rzeczownik ’ādāmāh („gleba”, „ziemia”). Flawiusz zdaje się sugerować, że takie określenie
nadano człowiekowi, gdyż według przekonań tamtych czasów ziemia jest koloru czerwonego, ale też i skóra ludzka niekiedy takową przybiera barwę: por F. MAASS, ’ādām, [w:]
Grande Lessico dell’Antico Testamento, red. G.J. BOTTERWECK, H. RINGGREN, vol. 1, Brescia 1988, s. 159–186 (dalej: GLAT); J.S. SYNOWIEC, Na początku. Pradzieje biblijne Rdz 1, 11,
9, Kraków 1996, s. 31; C. WESTERMANN, ’ādām, [w:] Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, red. E. JENNI, C. WESTERMANN, vol. primo, Torino 1978, s. 36–49 (dalej: DTAT).
5
„Z teologicznego punktu widzenia interesująca jest fraza: »Uczyńmy człowieka na
nasz obraz, podobnego nam« (Rdz 1, 26). Egzegeci często stawiają następujące pytanie:
dlaczego czasownik uczyńmy występuje w liczbie mnogiej, skoro wypowiadającym je, jest
Jedyny Bóg Stwórca? Niektórzy egzegeci sądzili, że jest to ślad dawnych wierzeń politeistycznych, gdzie obok boga–stwórcy istniały także inne bóstwa, ale przy monoteizmie
Biblii jest to niemożliwe. Inni egzegeci mówią tutaj o tzw. pluralis maiestatis, który odzwierciedlałby ideę, że w momencie stwarzania człowieka Bóg zwracałby się do istot niebieskich jako Swojego dworu, podobnego do dworów królewskich. To jest tym bardziej
uzasadnione, albowiem w ST są teksty mówiące o dworze Boga (por. 1 Krl 22, 19; Hi 1,
6–8; 38, 7). Ale prawdopodobnym jest, że czasownik uczyńmy należy rozumieć jako tzw.
pluralis deliberationis, czyli liczba mnoga namysłu, forma stylistyczna wyrażająca naradę
z samym sobą, zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że mówiący niejako dzieli
się na dwie osoby, z których jedna udziela drugiej rady lub zachęty” – J.S. SYNOWIEC,
Na początku, dz. cyt., s. 30; por. Katolicki komentarz biblijny, red. nauk. R.E. BROWN, J.A.
FITZMYER, R.E. MURPHY, Warszawa 2001, s. 16.
6
Tekst biblijny z Rdz 2, 18 zdaje się przekonywać, „że chodzi tutaj o samotność człowieka (mężczyzny i kobiety), a nie tylko samotność człowieka - mężczyzny spowodowaną
przez brak kobiety. Wydaje się zatem, na podstawie całego tekstu, że ta samotność posiada dwa znaczenia: jedno wynikające z samej natury człowieka, to jest z jego człowieczeństwa (i to jest widoczne w opowiadaniu Rdz 2), i drugie wynikające z odniesienia
mężczyzny do kobiety, i to jest widoczne, w pewien sposób, na podstawie pierwszego
4
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i pozbawioną pomocy, dlatego jego naturalnym dążeniem jest poszukiwanie
„drugiego”, naturalnie podobnego, aczkolwiek płciowo przeciwnego7. A co
za tym idzie, człowiek nie realizuje się w pełni będąc samotnym. Jego natura
nastawiona jest na istnienie i bytowanie „z kimś” jemu podobnym. Dwa terminy hebrajskie, zaimek „sam” (l∂baddô) i rzeczownik „pomoc” (‘ēzer)8 zdają
się być „kluczem do zrozumienia istoty człowieka jako wpisanego w prawdę
obrazu Bożego”. Te dwa terminy wskazują na to, „jak podstawowa i konstytutywna dla człowieka jest relacja i komunia osób. Komunia osób oznacza bytowanie we wzajemnym dla, w relacji wzajemnego daru. Ta relacja jest
właśnie wzajemnym wypełnieniem pierwotnej samotności”9.
Człowiek jest powołany do budowania communio personarum czyli otwarcia się na „drugiego”, czy to na płaszczyźnie rodzinnej czy też na
tej braterskiej. To „bycie z kimś drugim” staje się o wiele bogatsze, jeśli jest
„byciem dla kogoś”, albowiem wtedy jeszcze bardziej uwypuklone są więzi
wzajemnych relacji zbudowanych na przykazaniu wzajemnej pomocy, miłości i braterstwa. W tym miejscu trzeba przyznać rację niekiedy pesymistycznemu w swoich naukach Koheletowi, który tak poucza: „Lepiej jest dwom
niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden
podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego,
który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje? A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch
przeciwko niemu stanie; a powróz potrójny niełatwo się zerwie” (4, 9–12)10.
znaczenia” – JAN PAWEŁ II, Znaczenie pierwotnej samotności (Watykan 10.10.1979 r.), [w:]
JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane, t. VI, Katechezy, cz. I, Kraków 2007, s. 100.
7
Jest godnym podkreślenia, że pierwszy człowiek (ādām), stworzony „z prochu ziemi”, dopiero po stworzeniu pierwszej kobiety (’îššāh) zostaje określony jako mężczyzna
(’îš).Tutaj wypowiedź Jahwisty o równości płci opiera się na podobieństwie rzeczowników ’îš i ’îššāh. Etymologia tych dwóch terminów jest trudna do ustalenia. Wydaje się,
że rzeczownik ’îš zdaje się sugerować ideę „być mocnym”, zaś ’îššāh sugeruję ideę „być
słabym” – N.P. BRATSIOTIS, ’îš, ’îššāh, GLAT, vol. 1, dz. cyt., s. 469–498.
8
Rzeczownik ‘ēzer nie zawiera w sobie treści ujemnych i wskazuje na pomoc, rozumianą nie jako posługiwanie komuś wyższemu lub ważniejszemu lecz jako wsparcie, gdzie
strona słabsza (’îš) potrzebuje pomocy od strony silniejszej (’îššāh). Por. U. BERGMANN,‘zr,
DTAT, vol. secondo, dz. cyt., s. 232–234; J.S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 99.
9
JAN PAWEŁ II, Objawienie i odkrycie oblubieńczego sensu ciała (Watykan, 9.01.1980 r.),
[w:] JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane, t. VI, dz. cyt., s. 127.
10
Mądrzec Kohelet zdaje się być umiarkowanym w swoim wywodzie. Nie gloryfikuje on jedności, nie mniej jednak postrzega „bycie we dwoje” jako element korzyści,
wzajemnej użyteczności i obopólnej pomocy. Por. Księga Koheleta: wstęp, przekład z orginału,
komentarz, Ekskursy, oprac. M. FILIPIAK, Poznań–Warszawa 1980, s. 129–130; G. RAVASI, Kohelet. Najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu, Kraków 2003,
s. 156–158.
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Dlatego kiedy po głębokim śnie w Ogrodzie Eden, mężczyzna ujrzał kobietę, wpadł w radosny zachwyt: „ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem
z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą (’îššāh), bo ta z mężczyzny (’îš)
została wzięta” (Rdz 2, 23). Ów radosny zachwyt mężczyzny wynika również i z tego, że wśród bytów stworzonych przez Boga wreszcie pojawił się
taki, do którego on może powiedzić „ty”, gdzie „ty” jest osobą tego samego
rodzaju, zdolną do dialogu, współpracy i wspólnego życia.

BRATERSTWO JAKO PRZEJAW COMMUNIO PERSONARUM
Dla świata biblijnego ST kryterium powodzenia i sukcesu związku małżeńskiego było posiadanie licznego potomstwa. To nie był tylko wymóg religijny (Rdz 1, 28), ale również kwestia honoru, stabilności i przyszłości danej
rodziny, klanu czy też dynastii. Dość częstym życzeniem składanym kobiecie
było życzenie licznego potomstwa (zob. Rdz 24, 60), dlatego Talmud nauczał,
że bezżeństwo i dziewictwo to stan „bez radości, bez błogosławieństwa i bez
dobra” (Jewamot 62, b)11. A co za tym idzie, zrodzenie potomstwa uważano za
szczególny dar i błogosławieństwo Boże (Rdz 1, 28; Pwt 7, 12–14), a rodziny
wielodzietne cieszyły się szczególnym przywilejem Bożym (Ps 127, 3–5).
Rodzina starotestamentalna posiadała charakter patriarchalny (por. Prz
1, 8.10; Syr 2, 1; 4, 20). Status ojca, a po jego śmierci, syna lub synów, w rodzinie był uprzywilejowany. To ojciec był uważany za duchowego przewodnika rodziny, to on wprowadzał w tajniki życia religijnego (por. Wj 12, 3;
Pwt 6, 7–9), przepisów Tory (por. Prz 22, 6) czy też zawodu12, dlatego należy
11
Talmud w swoim przesłaniu zalecał wczesny ożenek. Najlepszym wiekiem na to
było ukończenie 18 lat: „Kiedy jeszcze trzymasz rękę na karku twych synów ożeń ich”
(Kiduszim 30a) albo „do dwudziestu lat Bóg Jedyny czuwa, by człowiek się ożenił, a jeśli
w owym czasie tego nie uczyni, przeklina go” (Kiduszim 29b) – por. A. COHEN, Talmud.
Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa,
Warszawa 1995, s. 174–182; J. URBAŃSKI, Pareneza Pawłowa dotycząca rodziny. Kontekst historyczny, biblijny i teologiczny tzw. „Tablic domowych”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
9 (2009), s. 219–221.
12
Talmud wielokrotnie podkreśla doniosłość nauczania Tory (Pirke Awot 6, 6): „Kto
wychowuje dzieci w Torze, należy do tych, którzy korzystają z owoców życia doczesnego,
a największa nagroda czeka na nich w życiu wiecznym” (Szabbat 127a); „Kto ma syna trudzącego się nad Torą, to tak, jakby nigdy nie umarł” (Genesis Rabba 49, 4): por. A. COHEN,
Talmud, dz. cyt., s. 184–191; Z mądrości Talmudu, oprac. SZ. DATNER, A. KAMIEŃSKA,
Warszawa 1988, s. 83–97. Talmud, wśród wielu sentencji mówiących o przyuczeniu syna
do zawodu, niekiedy bardzo przejrzyście poucza: „Kto nie uczy swego syna rzemiosła,
uczy go zbójectwa” (Kidduszin 29).
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przypuszczać, że to od swojego ojca, Adama, Kain i Abel mogli otrzymać
pouczenia religijno-moralne i te dotyczące ich czynności i pracy: „Abel był
pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę” (Rdz 4, 2).
Antropologia biblijna uczy, że człowiek ze swej natury jest bytem nastawionym na relację (esse ad), gdzie „ja” ukierunkowane jest na dialog. Jest
istotowo naturalnym, to, że człowiek wchodzi w relację. W rodzinie oprócz
relacji mąż – żona, rodzice – dzieci istnieją też wzajemne relacje interpersonalne pomiędzy dziećmi. W przypadku Kaina i Abla mamy relację brat – brat
czyli communio personarum zwane braterstwem.
W ST termin brat (hebr. ’āh) wskazuje na pokrewieństwo opierające się
na pochodzeniu w prostej lini od tego samego ojca i tej samej matki. W takim przypadku Abel jest bratem Kaina, albowiem obydwaj zrodzeni są przez
Adama i Ewę (por. Rdz 4, 1–2). Bez wątpienia nie jest to jeszcze model rodziny izraelskiej w sensie dosłownym. Jest to archaiczna forma rodziny, której
nie obca była poligamia13, ale na pewno w tej archaicznej rodzinie kultywowane były takie wartości jak jedność i braterstwo. Te więzy rodzinne ochraniały i broniły życie jednostki pośród ówczesnego świata rudymentarnego,
primitywnego i na wpół cywilizowanego, albowiem opierały się na więzach
krwi14 i poszanowaniu osoby.
Bez wątpienia to więzy krwi leżą u podstaw braterstwa szeroko pojętego, a spotykanego w Biblii, gdzie braćmi są ci, którzy mają tego samego ojca,
13
Z poligamią (wielożeństwem) dość często spotykamy się w ST (por. Rdz 29, 14–30;
Kpł 18, 18), ale związki monogamiczne były bardziej rozpowszechnione. Na gruncie biblijnym początek poligamii dał Lamek (Rdz 4, 19–24). Pragnienie licznego potomstwa,
zwłaszcza synów, było jej głównym celem (por. Rdz 16; 30). Prawo starotestamentalne
dopuszczało możliwość związku małżeńskiego jednego mężczyzny z dwiema kobietami
(16, 2; 30, 9), ale tylko zamożne osoby było na to stać (por. Sdz 8, 30; 2 Sm 3, 2–5), czego
dowodem może być tekst z Pwt 21, 15–17, który precyzuje prawo dziedziczenia i pierworodztwa przez dzieci tzw. „drugiej żony”. W późniejszym okresie Judaizm poligamię
odrzucił (por. Prz 6, 24–29; Syr 23, 22–26) i zachęcał do miłowania jednej oblubienicy (5,
15–19): por. A. GRABNER-HAIDER (red.), Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1994,
s. 272–273, 995–996; S. VIRGULIN, La fecondità della coppia: Crescete e moltiplicatevi, „Parola
Spirito e Vita” 14 (1986), s. 29–31.
14
Krew w mentalności biblijnej jest substancją zawierającą życie (por. Rdz 9, 5; Kpł
17, 10–14), a wszystko co wiąże się z życiem pozostaje w łącznności z Bogiem, stąd jej
charakter sakralny i święty. Z tego faktu wynikają trzy następstwa: potępienie przelania
krwi czyli morderstwa (por. Rdz 4, 10; Ez 33, 25); zakaz spożywania krwi (por. Kpł 19,
26; Pwt 15, 23) oraz użycie kultyczne krwi (por. Wj 12, 7.22; 24, 3–8; Kpł 1, 5.11): por.
D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 362–363; M. LURKER,
Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 95–97; R. RUMIANEK, Rola krwi w Starym Testamencie, „Studia Theologica Varsaviensia” 23 (1985), s. 77–83.
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a różne matki, albo braćmi są ci, którzy mają tę samą matkę, a różnych ojców.
Dowodem tego może być Józef i jego bracia: ojcem ich był Jakub a matkami
Lea, Rachela, Bilha i Zilpa (por. Rdz 29, 31–35; 30, 3.9–21.22–24; 35, 16–20;
37.2). Ponadto więzami braterstwa mogą być połączeni członkowie tego samego drzewa genealogicznego, a zatem kuzyni i siostrzeńcy (np. Abraham
i Lot, por. Rdz 13, 8) oraz ci, których wprawdzie nie łączą więzi krwi, ale
łączy ich wspólny klan, plemię, narodowość lub królestwo (np. lewici posługujący w Namiocie Spotkania lub w Świątyni Jerozolimskiej między sobą
nazywani są braćmi: por. Lb 8, 26; 16, 10; 36, 2; Pwt 18, 7; Ne 3, 1).
W mentalności biblijnej ST „bycie braćmi” opiera się przede wszystkim na wspólnym przodku (np. Adam, Abraham), na wspólnocie wiary
w tego samego Boga oraz na wzajemnym poszanowaniu i równości osoby.
Ta wspólnota pochodzenia i wiary kształtuje ideę braterstwa. Jest podwaliną
braterskiej communio personarum i jest zapowiedzią nowej wspólnoty, która
w czasach mesjańskich („w Chrystusie”) nabierze nowego charakteru i nowej dynamiki (por. Oz 2, 1–3)15.

KAIN I ABEL A GRZECH BRATOBÓJSTWA (Rdz 4, 1–17)
Temat communio personarum i osobowych relacji jest obecny na pierwszych stronach Biblii. Są to relacje wertykalne (Bóg – człowiek ) i horyzontalne (człowiek – człowiek). Punktem wyjścia do refleksji nad osobą ludzką
jest przede wszystkim wzajemna interpersonalna relacja z Bogiem. To do
niej ’ādām został powołany w momencie stworzenia. Stworzenie człowieka
na obraz i podobieństwo Boże dało początek wertykalnemu zakotwiczeniu natury ludzkiej w Bogu. Dzięki temu zakotwiczeniu człowiek poznaje prawdę
o swojej genezie, o świecie, w którym żyje i również poznaje swoją naturę.
Z kolei relacja wertykalna kształtuje tę horyzontalną. To ta ostatnia pomaga otworzyć się na drugiego człowieka w dialogu miłości, który z kolei
umożliwia samorealizację tej drugiej osobie. Ta naturalna zdolność osoby do
dialogu została brutalnie pogwałcona poprzez indywidualistyczne zachowanie Kaina, który zabijając brata zapoczątkował wrogość międzyludzką i splamił krwią zasadę braterstwa i communio personarum.

15
Por. A. GRABNER-HAIDER (red.), Praktyczny słownik biblijny, dz. cyt., s. 132–133;
Słownik symboliki biblijnej, red. L. RYKEN, J. C. WILHOIT, T. LONGMAN, Warszawa 2003,
s. 73–76.
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DWAJ BRACIA
Osobowe relacje na pierwszych stronicach Biblii brzmią jak swoisty
hymn o miłości. Ale od Rdz 4, 1–17 ten hymn staje się płaczem „nad pogwałconymi relacjami człowieka z Bogiem i między braćmi, w których jeden
nie potrafi już być bratem drugiego”. Ta „pieśń miłości o pięknych relacjach
przerwana jest brutalnie płaczem nad pierwszą ofiarą przemocy”16. Najpierw
przyjrzyjmy się bohaterom tego dramatu, a następnie istocie dramatu.
O początku historii Kaina i Abla tekst biblijny mówi, że „Mężczyzna
(hā’ādām) zbliżył się (jāda‘) do swej żony Ewy. A ta poczęła i urodziła Kaina
(qajin), i rzekła: Otrzymałam (qānîtî) mężczyznę (’îš) od Pana (’et Jahwe). A potem urodziła jeszcze Abla (hābel) jego brata” (Rdz 4, 1–2). Opowiadanie to,
choć nie pozbawione trudności tekstualno-egzegetycznych, zdaje się zwracać uwagę na jedną podstawową prawdę. Grzech, który zaciążył pomiędzy
człowiekiem a Bogiem zranił również życie. Życie, choć skażone grzechem,
jest kontynuowane. Bóg, Dawca i Stróż życia, pragnie, aby ono było kontynuowane. Człowiek, choć słaby, to jednak nosi w sobie tchnienie życia, miłuje
życie i pragnie żyć. Dlatego Bóg zezwala, aby życie było płodne. Obdarza je
swoim błogosławieństwem (por. Rdz 1, 28). Grzech, choć niesie naruszenie
relacji Bóg – człowiek, nie jest w stanie zaszkodzić życiu, dlatego Adam zbliżył się (jāda‘)17 do swojej żony i ta poczęła Kaina i Abla.
Pierwszym, który się rodzi, jest Kain (qajin)18. Jego narodzenie Autor
biblijny (Jahwista) łączy z radosnym okrzykiem Ewy: „Otrzymałam (qānîtî)
mężczyznę (’îš) od Pana (’et Jahwe)”. Pomiędzy imieniem Kain (qajin) a stwierdzeniem Ewy „otrzymałam” (qānîtî) zachodzi interesująca gra słów. Zarówno imię Kain jak i czasownik „otrzymać” zdają się wywodzić z tego samego
rdzenia słowotwórczego: hebr. czasownik qānâ („nabyć”, „otrzymać”, „ku-

K. WONS, Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje, Kraków 2010, s. 27.
Tekst z Rdz 4, 1 mówi: „Mężczyzna zbliżył się (dosł. współżył) do swojej żony Ewy”,
gdzie zwrot współżył odpowiada hebr. jāda‘, który znaczy tyle co poznał i jest eufeministycznym określeniem stosunku płciowego (por. Rdz 19, 5; Lb 31, 17). Warto zaznaczyć,
że hebr. jāda‘ zawiera w sobie bardzo bogate przesłanie teologiczne mówiące o tym, że akt
płciowy „jest spotkaniem dwojga osób, w którym dochodzą do głosu nie tylko przeżycia
cielesne, ale też świadomość miłości” – J.S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 155–156.
18
Naukowa etymologia imienia Kain jest niepewna, ale zdaje się sugerować „tego,
który zajmuje się obróbką metalu”. Jest to prawdopodobne, albowiem potomek Kaina
z Rdz 4, 22, niejaki Tubal-Kain, był rzemieślnikiem zajmującym się obróbką miedzi i żelaza – por. J.S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 156.
16

17
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pić” „stworzyć”)19. To tak jakby Jahwista chciał powiedzieć, że „Kain nosi
w swoim imieniu okrzyk radości matki i okrzyk radości Boga Stwórcy”20.
Ewa, wydając ów radosny okrzyk, wyraża całym swoim jestestwem doświadczenie bliskości Boga Jahwe jako Dawcy życia. Rodząc mężczyznę (’îš)
doświadcza daru Bożego i wespół z Adamem, mimo popełnionego grzechu,
jest zaproszona do uczestnictwa w przekazywaniu życia na ziemi.
Drugim synem, który się rodzi, jest Abel. W języku hebrajskim jego
imię (hābel) znaczy tyle co „tchnienie”, „znikomość”, „nicość”, „podmuch”,
„powiew”. Biblijny Kohelet posługuje się tym słowem wielokrotnie, przede
wszystkim tam, gdzie mówi: „marność nad marnościami i wszystko marność” (1, 2; 2, 1–8.17; 3, 19; 6, 2; 11, 8). W imieniu Abla zdaje się być ukryta
tajemnica przemijalności i kruchości życia ludzkiego, ale to nie znaczy, że
życie Abla nie jest błogosławione21. Jak pisze K. Wons, „życie Kaina jest jedyne i życie Abla jest jedyne. Każde jest tak inne, jak inne jest ich brzmienie.
Są inni, choć są braćmi, łączy ich to samo łono, ten sam początek. U samego początku są chciani i miłowani przez Boga. Łono Ewy, z którego wyszli,
przypomina o łonie Boga, które wydało ich na świat”22.
Zrodzenie Abla jest opisane przez Jahwistę w sposób bardzo lakoniczny. Egzegeci zwracają uwagę na pewien brak. Otóż w tekście opisującym
urodzenie Kaina brak stwierdzenia, że „Ewa znowu poznała Adama i porodziła”. Ów brak pozwala na wysunięcie hipotezy, że Abel być może był bliźniaczym bratem Kaina, tak jak to miało miejsce w przypadku Jakuba i Ezawa
(por. Rdz 25, 25–28). Gdyby tak było, to grzech bratobójstwa byłby jeszcze
większym występkiem, albowiem naruszałby jakąś tajemniczą pełnię istoty
ludzkiej zakodowaną w braterskim communio personarum23.

„KAIN RZUCIŁ SIĘ NA SWEGO BRATA, ABLA, I ZABIŁ GO” (Rdz 4, 8)
Kilkakrotnie w tekście z Rdz 4, 1–17 jest wspomniane, że Abel jest bratem
Kaina (ww. 2.8.9.10.11), tak jakby Autor biblijny, z jednej strony, chciał wskazać na więź osobową, spoistość, tożsamość i stabilność jaka powinno istnieć
19
Por. E. LIPIŃSKI, qānâ, GLAT, vol. VII, dz. cyt., s. 1018–1026; S. ŁACH (oprac.),
Księga Rodzaju. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1962, s. 222–223.
20
K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 43.
21
Por. K. SEYBOLD, hebel, GLAT, vol. II, dz. cyt., 358–367.
22
K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 45.
23
Por. S. ŁACH (oprac.), Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 223–224. Przeciwnego zdania jest
J.S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 156.
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w relacjach pomiędzy nimi. Przyszli na świat w łonie pierwszej rodziny zranionej grzechem, a w ich żyłach płynie ta sama krew. Choć noszą w sobie ten
sam obraz i podobieństwo Boże, to jednak, z drugiej strony, zbiegają się w ich
naturze różnice, tak jakby Jahwista chciał powiedzieć, że człowiek jest wielki
i mały, silny i słaby, dobry i zły. Tę różnicę dostrzegamy już w momencie
ich narodzin. „Kain, który rodzi się jako pierwszy, podkreśla pochodzenie
życia od Boga, ukazany jest od samego początku w ścisłej relacji z Bogiem.
Abel, którego imię przywołuje obraz lekkiego wiatru, podmuchu, ulotności,
przypomina o kruchości ludzkiej natury – o tym, że jest prochem”. Ich istnienie i relacje jakie pomiędzy nimi zachodzą wskazują na jedną prawdę jaka
tkwi w człowieczeństwie: „ambiwalentną i dwuznaczną istotą jest człowiek”24.
Człowiek przez swoją słabość i kruchość, może zatracić w sobie obraz i zamierzenia Boże.
Uważna lektura perykopy z Rdz 4, 1–17 pozwala dostrzec ambiwalentność, dwuznaczność a nade wszystko odmienność i różnice jakie występują
pomiędzy braćmi w ich dorosłym życiu. Tych różnic jest kilka i podkreślają
one kontrastowość jaka ma miejsce w ich relacjach. Zwrócimy uwagę tylko
na dwie różnice: na odrębność dotyczącą zakresu wykonywanej pracy oraz
sposobu pojmowania i składania ofiary Bogu. Odrębność dotycząca rodzaju
wykonywanych czynności przejawia się w tym, że Abel jest pasterzem, a Kain
rolnikiem25. Pierwszy wypełnia Boże przykazanie dotyczące panowania nad
zwierzętami, zaś drugi te dotyczące czynienia sobie ziemi poddaną (por. Rdz
1, 28). Abel prowadzi koczowniczy tryb życia. Jest nomadą, który jest ciągle
w drodze. Kain jest przywiązany do ziemi i prowadzi osiadły tryb życia.
Autor natchniony chce przez to pokazać, że obydwaj bracia reprezentują
kontrastować relacji jaka może zaistnieć w świecie pracy. Jej celem nie jest rywalizacja na śmierć i życie, ale współpraca, współtworzenie i współdziałanie
w dziele realizowania Bożego powołania26.
24
K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 47; por. B. COSTACURTA, Obietnica życia
w Księdze Rodzaju, Kraków 2005, s. 59.
25
Zwrócenie uwagi przez Autora biblijnego na pracę wykonywaną przez Abla i Kaina pozwala wysunąć dwa wnioski. Po pierwsze, człowiek w swoim rozwoju i panowaniu
nad światem zajmuje się już pasterstwem i rolnictwem. Z archeologicznego punktu widzenia dotyczy to mezolitu (10 000–7 000 lat p.n.e.) a na pewno neolitu (7000–4000 p.n.e.).
Po drugie, w konsekwencji grzechu pierwszych rodziców, człowiek jest zobowiązany do
pracy (Rdz 2, 15; 3, 17–19) – por. J. S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 156–157.
26
Zdaniem egzegetów, nie jest wykluczone, iż kontrastowość pasterz-rolnik „jest
aluzją do tego, że pasterz-nomada był postrzegany tradycyjnie jako zagrożenie dla prowadzących osiadły tryb życia” – K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 50. Konflikt jaki
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Odrębność i różnorodność braci w sferze wykonywanej pracy przekłada się jeszcze mocniej na ich religijność i sferę duchowości. Każdy z braci, we
właściwy sobie sposób, nawiązuje intymną relację z Bogiem. Ta tajemnicza
więź uwidoczniona jest w geście ofiary: „Kain składał Panu w ofierze płody
roli, i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu,
Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć” (Rdz 4, 3–5). Autor natchniony nie mówi czy Bóg zarządzał ofiary od
braci. Nie mówi też, w kontekście jakiego święta religijnego to miało miejsce.
Nie wspomina nic czy ofiary były składane na jednym ołtarzu czy na dwóch
oddzielnych. Jahwista zdaje się położyć nacisk na to, że odrębność i różność
stała się najbardziej widoczną i dotkliwą w sferze religijności i duchowości.
Bóg uznał postawę religijną Abla, natomiast nie przyjął postawy Kaina i jego
darów, co w konsekwencji rozgniewało Kaina (zob. hebr. hārāh lāk w Rdz
4, 6) i było powodem, że „Kain rzucił się na swego brata, Abla, i zabił go
(wajjaharhēhû)”.
Powodem grzechu bratobójstwa było to, że Kain nie był w stanie zaakceptować wolnej decyzji Boga względem ofiary Abla. Bóg kiedyś wyróżnił
Kaina pozwalając mu pierwszemu „ujrzeć” świat. Teraz, wedle tej swojej logiki „wejrzał” na ofiarę Abla. Ta „inność” Bożego spojrzenia stała się niepojęta i niezrozumiała i to ona pchnęła Kaina do bratobójstwa. Kain nie mogąc
zaakceptować „innego spojrzenia Boga” i związanych z tym faktów, złość
względem Niego „przelał” na brata swego, „przelewając krew jego”27.

„CZYŻ JESTEM STRÓŻEM BRATA MEGO” (Rdz 4, 9)
Spirala grzechu, rozpoczęta przez Adama i Ewę, w zabójstwie Abla
przybrała na sile28. Dramaturgia wydarzeń w raju odsłoniła gorzką prawna tej lini powstał jest przykładem braku akceptacji odmienności i różności, gdzie odrębność staje się początkiem zagrożenia zmieżającego do nienawiści.
27
Autor natchniony w Rdz 4, 1–17 pragnie zwrócić uwagę na psychologię grzechu,
gdzie „jednym ze źródeł wrogości człowieka do człowieka, urastającej nierzadko do rozmiarów nienawiści, często bywa zazdrość” – J.S. SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 158.
W historii Kaina zazdrość i gniew niejako „uzyskują przewagę” nad Bożymi zamiarami.
W człowieku pojawia się gniew i pożądliwość jako konsekwencja grzechu pierworodnego: „Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego” – KKK 2259.
28
Kain dokonując bratobójstwa „zdaje się krzyczeć w sobie: Nie akceptuję sposobu,
w jaki Bóg mnie kocha, ponieważ nie akceptuję sposobu, w jaki Bóg kocha drugą osobę,
i dlatego pragnę, aby drugiego nie było. Nie mogę znieść jego widoku, ponieważ jego
obecność, odmienny sposób bycia, jego wybranie przez Boga, jego przeżywanie Boga są
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dę o podeptaniu relacji i więzi pokrewieństwa jakie istniały w tej rodzinie.
Pozwoliła odkryć, że „u korzeni przemocy skierowanej przeciw bliźniemu
leży ustępstwo na rzecz logiki Złego, to znaczy tego, który „od początku był
zabójcą” (por. J 8, 44). Dramat grzechu bratobójstwa „od zarania historii jest
smutnym świadectwem tego, z jak przerażającą szybkością szerzy się zło: do
buntu człowieka przeciw Bogu w rajskim ogrodzie, dołącza się śmiertelna
walka człowieka przeciw człowiekowi”29.
Po zabójstwie Kaina, Bóg wkracza na scenę dziejących się wydarzeń.
Wiedząc doskonale co się stało, zwraca się z pytaniem do Kaina: „Gdzie
jest brat twój, Abel ?” (Rdz 4, 9). Pytanie skierowane do Kaina przywołuje to
skierowane do Adama, po jego grzechu: „Gdzie jesteś ?” (Rdz 3, 9)30. W tych
dwóch pytaniach Boga („gdzie?”) nie tylko jest ukryta nagana, ale przede
wszystkim zainteresowanie Boga głębią egzystencji człowieka post peccatum:
„gdzie jesteś człowieku teraz, po dokonaniu tak nikczemnego czynu ?”; „Co
się z Tobą stało ?” i „Dlaczego przede Mną (sc. Bogiem) się skrywasz ?”.
Pytanie postawione Kainowi, „Gdzie jest brat twój, Abel? ”ma mu pomóc
„stanąć wobec odpowiedzialności za popełniony czyn”. Jest to pytanie o skruchę dla bratobójcy. To pytanie nie jest potrzebne Ablowi. Ono jest potrzebne
Kainowi, aby ten „zdał sprawę z przemocy, której ofiarą stał się Abel”31.
Odpowiedź Kaina (Rdz 4, 9) jest przepełniona arogancją i obojętnością
wobec bratobójstwa. Jest to wyraz braku jedności i niezaakceptowanie drugiego mimo istniejących różnic. To jawne nieposzanowanie „oblicza Bożego”
w drugim. Kain zabijając brata najpierw dystansuje się od niego, a potem od
Boga. On dokonuje „zabicia” relacji poziomych („do drugiego”), pionowych
(„do Boga”) i siebie samego.

dla mnie nie do zaakceptowania. Dlatego chcę, aby zniknął, aby go nie było. Albo inaczej:
chciałbym być taki jak on i dlatego on nie powinien istnieć. Kain chce, aby Abel nie istniał
i dlatego go zabija” – K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 86–87.
29
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Evangelium vitae”, 8.
30
Pytania, które Bóg stawia Adamowi w Rdz 3, 9–20 są pytaniami posiadającymi
formę oskarżającą. Są postawione po to, aby, po pierwsze, człowiek uświadomił sobie
rozmiar popełnionego czynu oraz zrozumiał co uczynił i wyznał swój grzech. Tymczasem
Adam nie przyznaje się do winy. Broni się, zaś winą za grzech obarcza Ewę, a ta z kolei
węża. I można by zapytać: „A kto uczynił węża? Bóg. Mężczyzna i kobieta zrzucają odpowiedzialność za popełniony grzech na Boga: Bóg uczynił kobietę, Bóg uczynił węża.
Wszystko to jest Jego wina” – B. COSTACURTA, Obietnica życia w Księdze Rodzaju, dz. cyt.,
s. 52. Tekst z Rdz 3, 9–20 ukazuje, że w krytycznych momentach życia, np. po popełnieniu
grzechu ciężkiego, obrona człowieka sięga szczytów absurdu.
31
K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 91.
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„TUŁACZEM I ZBIEGIEM BĘDZIESZ NA ZIEMI” (Rdz 4, 12)
Pytania jakie stawia Pan Bóg Kainowi zdają się zawierać kilka celów.
Bóg domaga się od Kaina skruchy, poznania prawdy o dokonanym grzechu
i stopniowo naprowadza go na „drogę wyjścia” z labiryntu zła, na którą on
wszedł. Stawiając pytanie „Gdzie jest brat twój, Abel ?” „Bóg żąda od Kaina rachunku z życia swego brata, ponieważ Kain z definicji jest bratem Abla
(podobnie jak Abel jest bratem Kaina). Jako pierworodny powinien czuć się
odpowiedzialny za swego młodszego brata”32. Kain ucieka przed odpowiedzialnością, prawdy nie chce poznać a wszelką myśl o bracie pragnie we
własnym sumieniu zatuszować.
Ale zbrodnia nie może być pozostawiona bezkarnie, albowiem krew
Abla „głośno woła” z ziemi do Boga (por. Rdz 4, 10)33. Dlatego Bóg, jako
Dawca życia i stróż prawa człowieka do życia, rzuca przekleństwo (Rdz
4, 11). Jest ono wymierzeniem sprawiedliwości wobec zabójcy. Kain jest
przeklęty, czyli wygnany z urodzajnej ziemi i skazany na ciężki trud pracy
na nieurodzajnej roli. Konsekwencje Bożego przekleństwa stwarzają nową
rzeczywistość dla Kaina. Istotą przekleństwa jest „wyklęcie z roli”. To powoduje diametralną zmianę statusu życiowego Kaina, który do momentu bratobójstwa był rolnikiem. Teraz „Kain rolnik staje się nomadą, wędrowcem,
jak wcześniej jego brat Abel, ale nomadą już nie jako pasterz, ale jako zbieg,
skazany na wygnanie”34. Paradoksalnie Kain staje się tym, kim chciał być, nie
zdając sobie sprawy z tego, że grzech bratobójstwa wywoła tak daleko posunięte zmiany: wyobcowanie z własnej ziemi, z własnego człowieczeństwa
i sprzeniewierzenie się wybraństwu Bożemu.
Wizja wyobcowania i wygnania rodzi w sercu Kaina przerażenie i bojaźń: „każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić” (Rdz 4, 14). Dopiero
teraz Kain uświadamia sobie wielkość popełnionego czynu. Choć grzech Kaina wraz z jego konsekwencjami niesie w sobie piętno osamotnienia w świeTamże, s. 92.
Zdanie to jest bardzo wymowne, albowiem w dosłownym tłumaczeniu to „poszczególne krople przelanej krwi zdają się wołać do Boga”, tak jakby Autor biblijny chciał
powiedzieć, że Kaina zabijając Abla „przelał krew jego i wszystkich jego potomków, którzy mogli się z niego narodzić”. Stąd prawdopodobne, że Abel krwawił z wielu ran, gdyż
wielokrotnie był przez brata ugodzony (Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder.
Księga pierwsza Bereszit, Kraków 2001, s. 34). Tematyka „wołania krwi z ziemi do Boga”
dość często pojawia się w Biblii (por. Iz 26, 21; Ez 24, 7) i wyraża „wołanie pokrzywdzonego” do Boga o pomoc i przywrócenie naruszonego porządku sprawiedliwości – J.S.
SYNOWIEC, Na początku, dz. cyt., s. 159.
34
K. WONS, Kain i Abel są w nas, dz. cyt., s. 97.
32

33
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cie, to jednak Bóg sprzeciwia się spirali przemocy. Bóg jest świadom, że
przemoc rodzi przemoc, dlatego karę za zabójstwo Kain ponieść musi, ale
Bóg nie dopuszcza, aby zabójca został zabity w akcie zemsty. Bóg nie chce,
aby spirala nienawiści i okaleczonych wzajemnych relacji jeszcze bardziej się
pogłębiała. Dlatego obdarza Kaina znamieniem, czyli szczególnym znakiem
od Boga, który go będzie chronił i przypominał mu o stałej Bożej obecności (por. Ez 9, 4–6) na kainowej tułaczej drodze. Znamię kainowe to swoisty
„znak rozpoznawczy”, który ma zabójcę „osłaniać i bronić przed tymi, którzy chcieliby go zabić, choćby po to, aby pomścić śmierć Abla. Nawet zabójca
nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem”35.
Nawet największa zbrodnia i przemoc mogą liczyć na Boże miłosierdzie. Karanie zbrodnią za zbrodnię i odpowiadanie przemocą na przemoc
(por. Rdz 9, 6; Wj 21, 23–25; Lb 35, 30; Kpł 24, 19–20; Pwt 19, 21) to nie jest
logika Boga. On za wszelką cenę pragnie nawrócenia grzesznika, dlatego
Swego Syna uczynił „naszym pokojem i jednością” burząc poprzez ofiarę
krzyżową „rozdzielający nas mur – wrogość” (Ef 2, 14) i uzdrawiając relacje
interpersonalne.

ZAKOŃCZENIE
Bratobójstwo, jakiego rodzaj ludzki doświadczył w początkowej fazie
swego rozwoju (Rdz 4, 1–17), jest z jednej strony konsekwencją grzechu pierworodnego, a z drugiej strony stopniowym rozwojem spirali grzechu i przemocy w łonie rodziny i w społeczeństwie. Bez wątpienia grzech bratobójstwa
jakiego dokonał Kain jest podważeniem communio personarum i zaciążył on
na relacji do „drugiego”. Człowiek jest powołany do „bycia z kimś drugim”
i do „bycia dla kogoś”. Grzech bratobójstwa te relacje wypaczył, ale definitywnie nie zamknął drogi człowiekowi do szukania dróg wyjścia z tak niefortunnej sytuacji. Po grzechu pierworodnym Bóg nie odwrócił się od człowieka, wprawdzie ukarał go trudami życia, ale na definitywne potępienie
nie skazał.
U podstaw grzechu bratobójstwa leży przede wszystkim niezrozumienie różnic i odrębności jakie mogą cechować daną jednostkę ludzką oraz tzw.
„logika Boga”, która przeważnie zawsze nie jest zbieżna z tą ludzką. To niezrozumienie niekiedy rodzi „bunt człowieka przeciw Bogu”, który czasami
przybiera formę „śmiertelnej walki przeciw człowiekowi”. Grzech bratobój35

JAN PAWEŁ II, Encyklika „Evangelium vitae”, 9.
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stwa rzucił się cieniem na relacje międzyludzkie i był kontynuacją i dalszym
obnażeniem się natury ludzkiej, która, jak zauważamy w Rdz 1–11, jest „ambiwalentna i dwuznaczna”, słaba i krucha, zdolna do zatracenia w sobie obrazu i zamierzeń Bożych.

CAIN AND ABEL (GEN. 4, 1–17).
FRATRICIDE AS A SIN DESTROYING COMMINIO PERSONARUM
The subject matter of violence in interpersonal relations and particularly in a family
is a result of increasing aggression and brutality in social and political life. This brutality
sometimes has its beginning and outlet in a family The author of the present article has
recollected the source of violence within a family which is the sin of fratricide committed by Cain. The author pays attention to the fact that the sin of fratricide is on one hand
a consequence of original sin and on the other hand it is a gradual development of the
sin’s spiral in comminio personarum of the first parents.
Undoubtedly, the sin of fratricide questions the essence of and seriously impairs
the relation to the ‘other one’. Man was called upon to be with the other one and for the
other one. The sin of fratricide distorts this relation but it does not b lock the way of one
man to another or to God. Neither after the original sin nor after the sin of fratricide did
God abandon Man. He punished man with life hardships but he did not sentence man
to damnation.
The foundations of the sin of fratricide are related to misunderstanding of differences and individual character which may be specific to a particular human being. This
misunderstanding sometimes brings about „human revolt against God” which may acquire a form of „mortal fight against a man”.
The sin of fratricide casts a shade on interpersonal relations and brings a light to
human nature which , as in Gen. 1–11 , is „ambivalent and ambiguous”, weak and fragile,
capable of losing God’s picture and intentions in itself .
tłum. Jan Urbański

TOM X

SOSONOWIECKIE

STUDIA
TEOL
O G IC Z N E

Rok 2 0 1 1

Katarzyna Wojtasik

PRZEMOC RODZICÓW WOBEC DZIECKA
PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA

Dlaczego tak się dzieje, że rodzina generuje konflikty, przemoc i gwałt,
podczas gdy z założenia powinna być miejscem wzajemnego wsparcia i miłości? Zjawisko przemocy w rodzinie zaliczane jest do największej tragedii
naszych czasów i wyraża głęboką ambiwalencję rodziców wobec dzieci.
Z jednej strony mogą być one dla rodziny najcenniejszym darem, ale też
mogą stanowić źródło najgłębszej irytacji i stawać się ofiarami przemocy.
Warto tu zwrócić uwagę na sytuację, że osoby, które rzadko używają przemocy wobec innych lub nigdy jej nie stosują, czynią pod tym względem wyjątek dla swoich dzieci.
Miłość do dziecka wyraża się tym, że rodzice dają mu swoją pozytywną
obecność, dają mu dom, „cudowną rzeczywistość, która w swoim materialnym wymiarze staje się przestrzenią zakorzenienia, wymiany uczuć i poczucia bezpieczeństwa, a zarazem zamienia się na wartość duchową, która niesie
człowieka przez życie1. Dlatego też słusznie wskazuje się na siłę i zakres oddziaływania rodziców, od których zależy rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Są oni głównymi animatorami relacji interpersonalnych oraz klimatu psychicznego, w którym kształtują się najważniejsze dla człowieka przyzwyczajenia i postawy. Świadomość pozytywnych relacji z rodzicami daje dziecku
poczucie bezpieczeństwa określane też jako podstawowe zaufanie. Jeśli owa
łączność zostanie naruszona przez agresywne zachowania rodziców, dziecko traci podstawowe poczucie własnego „ja”. Dramatem dziecka krzywdzonego w rodzinie jest fakt, że zagrożenie to płynie ze strony najbliższych.

Por. J. WILK, Wychowawca wobec pytania: „Kim jest dziecko?”, [w:] Oblicza dzieciństwa,
red. D. KORNAS-BIELA, Lublin 2001, s. 193.
1
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Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko i konsekwencje przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka (osoba poniżej szesnastego roku życia), gdzie sprawcami jej są rodzice lub opiekunowie. Liczne
badania tego problemu przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzają negatywny wpływ przemocy w rodzinie na poziom psychospołecznego
funkcjonowania w okresie dzieciństwa, a następnie dojrzałości. Ponadto
dowodzą, że każda forma złego traktowania dziecka wyrządza mu trudną
i niemożliwą do skorygowania krzywdę i na trwale zakłóca jego rozwój2.

POJĘCIE PRZEMOCY
Przemoc w rodzinie dotyczy takich sytuacji, kiedy ofiarę i sprawcę przemocy łączy głęboka relacja rodzinna. W naukowych publikacjach można
spotkać wiele określeń służących do opisania tego zjawiska. Najczęściej termin przemoc w rodzinie zastępowany jest takimi pojęciami, jak: maltretowanie, nadużycie, złe traktowanie dzieci, krzywdzenie, zaniedbanie. Przemoc
należy do tej samej klasy zjawisk co agresja i rozważanie zjawiska przemocy
samodzielnie w odróżnieniu od agresji jest zadaniem trudnym. W wąskim
znaczeniu przemoc określana jest jako rodzaj agresji fizycznej – tak też jest
rozumiana potocznie – w szerszym ujęciu; uwzględnia się pozafizyczny wymiar agresji w postaci werbalnej, konieczności podporządkowania się lub
ograniczania swobody3. Tym samym przemoc może oznaczać tyle samo co
przymus. Częściej jednak odróżnia się te pojęcia, a przemocy przypisuje się
drastyczniejszą postać ograniczenia wolności i czynienia szkody.
Przemoc rodzinną wobec dziecka stanowią nie tylko różne formy działań, ale także zaniechań, czyli powstrzymywania się od czynności należnych
i koniecznych, które godzą w osobistą wolność i powodują szkody psychiczne i fizyczne. Wydaje się, że jednym z najistotniejszych kryteriów spostrzegania zachowania jako przemocy jest intencjonalność działania w tym kierunku. Wtedy zachowanie określane mianem przemocy można określić jako
powodowane intencją szkodzenia członkowi rodziny (kryterium subiektywne), wykorzystujące przewagę sił, naruszające prawa i dobra osobiste, powoPor. I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 34; J. MAĆKOWICZ,
Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009, s. 93–105; J. RACZKOWSKA, Syndrom
dziecka źle traktowanego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1993) nr 2, s. 17.
3
Por. M. SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA, Młodzież – Przemoc – Transformacja, [w:]
Przemoc dzieci i młodzieży, red. J. PAPIEŻ, A. PŁUKIS, Toruń 2004, s. 12–14.
2
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dujące cierpienie i szkody (kryterium obiektywne)4. W większości definicji
przemocy wobec dziecka autorzy podkreślają:
• intencje działań (przemoc jest czynnością zamierzoną i ma na celu
podporządkowanie sobie dziecka);
• intensywność (wiąże się z fizycznym i psychicznym przymusem,
z działaniem wbrew woli ofiary, z naruszeniem praw i dóbr dziecka);
• szkodliwe skutki (to doświadczenia bólu i cierpienia fizycznego oraz
psychicznego o wymiarze bezpośrednim, ale także odroczonym)5.
Przełamując występujące rozbieżności definicyjne można przyjąć, że
przemoc wobec dziecka w rodzinie to zespół zachowań o charakterze atakującym, nadzorującym i kontrolującym, obejmujących przemoc emocjonalną,
fizyczną, seksualną oraz zaniedbanie. Te wszystkie formy przemocy tworzą
spójną całość, ciąg zachowań, których celem jest podporządkowanie dziecka
potrzebom sprawcy. Przemoc w tym kontekście staje się przeciwieństwem
możliwości wyboru, wolności i łagodności.

RODZAJE PRZEMOCY
Przemoc wobec dziecka w rodzinie może przybierać różne rodzaje. Literatura przedmiotu wskazuje na cztery główne formy: przemoc fizyczną,
przemoc psychiczną ( emocjonalną), przemoc seksualną oraz zaniedbywanie.
Przemoc fizyczna jest najłatwiej rozpoznawalna, określana jako „nieprzypadkowe obrażenia poniesione w wyniku przemocy ze strony sprawcy,
z którym ofiara pozostaje w relacji bliskości i obejmuje wszystkie obrażenia,
które nie są skutkiem wypadku”6. Dotyczy ona takich działań, jak: bicie ręką
lub przedmiotami, uderzenia dzieckiem o ściany, potrząsanie i szarpanie
dzieckiem, przypalanie papierosem lub innymi przedmiotami, cięcie i kłucie
ostrymi przedmiotami, oparzenia, przywiązywanie, duszenie, w skrajnych
przypadkach usiłowanie lub dokonanie zabójstwa. Przedstawione zachowania stanowią czynną postać przemocy fizycznej. Postać bierną stanowią różne zakazy, np. areszt domowy, ograniczenie snu i pożywienia, zakaz załaPor. W. BADURA-MADEJ, A. DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY, Przemoc w rodzinie.
Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2002, s. 8; H.D. SASAL, Niebieskie karty, Warszawa 1998, s. 10.
5
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 6; E. JAROSZ, Dom, który krzywdzi, Katowice 2001, s. 65.
6
J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 41.
4
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twiana potrzeb fizjologicznych. Badania amerykańskie i angielskie dotyczące
powszechności krzywdzenia fizycznego ujawniają, że około 84–97% rodziców stosuje kary fizyczne, zarówno klapsy, jak i dotkliwe pobicia z użyciem
różnych przedmiotów. Zwraca się uwagę na prawie czterokrotny wzrost
liczby poważnych obrażeń u dzieci w ostatnich dwudziestu latach. Szacuje
się, że w Wielkiej Brytanii około 200 dzieci umiera co roku na skutek obrażeń
fizycznych, których sprawcami są rodzice. W Polsce z przeprowadzonych
badań wynika, że ponad 60% rodziców stosuje dotkliwe kary fizyczne, a do
zachowań o znacznej brutalności przyznało się kilkanaście procent badanych
rodziców7.
Dokonane badania ujawniły warunki sprzyjające krzywdzeniu dzieci
w rodzinach w postaci czynników tkwiących w samych dzieciach, jak i rodzicach. Ofiary przemocy to dzieci:
• określane mianem niechcianych;
• trudne i niesforne, np. płaczące, nadpobudliwe;
• z niską wagą urodzeniową (poniżej 2500 g);
• chłopcy są częściej i mocniej karani niż dziewczynki;
• postrzegane jako nienormalne, upośledzone, przewlekle chore i kalekie;
• karanie wiąże się z wiekiem dziecka jak i rodzica – silniejsze kary
w stosunku do dzieci małych, im młodszy rodzic, tym kary bardziej
surowe niż u rodziców starszych;
• kolejność urodzenia dzieci a częstotliwość karania – dzieci najstarsze i najmłodsze oraz jedynacy karani są rzadziej;
Sprawcy przemocy to rodzice8:
• młodzi, z niedojrzałymi mechanizmami kontroli emocji. Przemoc
fizyczna jest sposobem rozładowania napięcia emocjonalnego;
• o niskiej kulturze osobistej i brakach w edukacji pedagogicznej.
Przemoc wynika ze słabego rozumienia potrzeb dziecka, a także
z lęku i niepewności przed relacją rodzic-dziecko. Jest też najprostszym sposobem wymuszenia posłuszeństwa dziecka;
• projektujący swe niespełnione ambicje na osobę dziecka;
• maltretowani w dzieciństwie. Uważa się, że jest to najsilniejszy
czynnik (rodzaj piętna) skłaniający do przemocy. Doznane w dziePor. E. CZYŻ, Dziecko i jego prawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1992,
s. 12; A. PIEKARSKA, Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców wobec dzieci, Warszawa 1991;
B. KRAHÉ, Agresja, Warszawa 2005, s. 144.
8
Por. J. MAĆKOWICZ, Przemoc w wychowaniu rodzinnym, dz. cyt., s. 28–31; J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, dz. cyt, s. 41.
7
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ciństwie krzywdy powodują przymus powtarzania agresywnych
zachowań. Badania pokazują, że nawet wykształcenie nie jest w stanie wyraźnie osłabić tego obciążenia9;
• pochodzący ze środowisk społecznie zaniedbanych. W rodzinach
dysfunkcjonalnych wskazuje się na alkoholizm jednego lub obydwojga rodziców, przestępczość, bezrobocie;
• socjopaci lub chorzy umysłowo. Zauważa się, że krzywdzenie fizyczne dziecka może mieć związek z jego zachowaniem, często ocenianym jako nieposłuszeństwo, bądź też jest reakcją rodziców na
stres i wynika z konieczności odreagowania własnych frustracji.
Przemoc fizyczna jest najłatwiejsza do rozpoznania, ponieważ prowadzi do widocznych obrażeń ciała, takich jak: skaleczenia, siniaki, krwiaki
w różnych stadiach gojenia, krwawe pręgi i przebarwienia skóry, ślady po
oparzeniach papierosem lub innymi przedmiotami, urazy głowy, otarcia
i odparzenia jako efekt krępowania, rany cięte i kłute w innych miejscach
niż stopy i dłonie, częste złamania kości, trwałe ubytki włosów itp.10 Poza
obrażeniami cielesnymi, występują także u dzieci krzywdzonych fizycznie
symptomy o charakterze behawioralnym: nadmierna apatia i utrata radości
życia, agresywność w postaci otwartej wrogości, lęk przed kontaktem z rodzicami, strój nieadekwatny do pogody, a zakrywający zranienia, niepokój
w relacjach z dorosłymi. Dziecko krzywdzone jest stale podejrzliwe, ma niski
poziom samooceny i nierzadko poczucie winy, ujawnia zachowania autodestrukcyjne. Warto pamiętać, że jeśli fizyczne znęcanie się nad dzieckiem
może przyjmować mniej lub bardziej drastyczne formy, to nie mniejsze szkody w postaci urazów na długie lata pozostawia po sobie przemoc psychiczna.
Przemoc psychiczna zwana również emocjonalną to „wszelkie zachowania
dorosłych wobec dziecka bądź powstrzymywanie się od określonych zachowań, które prowadzą do zniszczenia u niego pozytywnego, konstruktywnego obrazu własnej osoby”11. Ten rodzaj przemocy może występować jako
samodzielna postać nadużyć wobec dziecka. Jest ona ze wszystkich rodzajów przemocy formą najbardziej zdradliwą, trudną do uchwycenia i zidentyfikowania. Dlatego prawdziwe rozmiary tego zjawiska są prawdopodobnie
9
Por. M. HEINE, Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców, [w:]
Agresja i przemoc we współczesnym świecie, red. Z. BRAŃKA, M. SZYMAŃSKI, Kraków
1998, s. 108.
10
Por. J. RUSIN, Medyczne aspekty zespołu dziecka krzywdzonego, [w:] Przemoc wobec
dzieci, red. W. WALC, K. PIKOR, Rzeszów 2002, s. 109–110.
11
E. JAROSZ, Przemoc wobec dziecka, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. LALAK, T. PILCH, Warszawa 1999, s. 218–219.
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większe niż dane statystyczne w większości pozyskiwane z samoopisów
rodzicielskich. Przemoc emocjonalna często występuje w ukrytej formie pod
hasłem dobrego wychowania dzieci. W przypadku udowodnionej przemocy
fizycznej i seksualnej może orzekać sąd, natomiast przemoc psychiczna nie
pozostawia symptomów cielesnych i nawet największe autorytety są bezradne wobec dziecka będącego ofiarą takiej formy przemocy. Jako przykład
wymienia się różne formy upokarzania dziecka w postaci takich działań, jak:
werbalna agresja i wrogość (wyśmiewanie, obrażanie, wyzywanie), straszenie i szantażowanie, narzucanie własnych racji i norm, stawianie w sytuacji
sprzecznych wymagań, nadmierny rygoryzm, utrzymywanie stanu strachu
i poczucia bezradności dziecka, wzbudzanie poczucia winy12.
Inną formą przemocy psychicznej może być nieposzanowanie prywatności i nadmierne kontrolowanie, a także różne przejawy nadopiekuńczości
polegające na nieustannym wyręczaniu dziecka w wykonywaniu pewnych
czynności. Tego typu sytuacja sprawia, że dziecko traci możliwość uczenia
się, a tym samym rozwoju. Dlatego też nadopiekuńczość rodzica może być
formą przemocy, której nieświadomy jest nawet sam sprawca.
Innym przejawem przemocy psychicznej może być niszczenie osobistej
własności dziecka, bądź też maltretowanie zwierzęcia, do którego jest bardzo przywiązane. Takie świadome i przemyślane działania w postaci niszczenia rzeczy dziecka czy krzywdzenia zwierząt, świadczą o wyjątkowym
okrucieństwie rodziców. Pacjenci często opowiadają, że zmuszano ich do
oglądania sadystycznych aktów dokonywanych na ich ulubieńcach. Tego
typu doświadczenia powodują bardzo silne cierpienie oraz poczucie głębokiej bezsilności. Dziecko boleśnie przeżywa krzywdę psychiczną, bo jednocześnie traci coś cennego, a z drugiej strony wie, że do tego przyczyniły się
najbliższe mu osoby. W patologicznym środowisku rodzinnym władza rodziców często jest kapryśna i arbitralna zaś narzucane zasady są sprzeczne
i niesprawiedliwe. Tego typu przeżycia mogą wywołać nie tylko nienawiść
do rodzica, ale też wobec samego siebie i ujawnić się w postaci zachowań
autodestrukcyjnych.
Jedną z form przemocy psychicznej jest emocjonalne opuszczenie przejawiające się brakiem relacji emocjonalnej z dzieckiem. Rodzice nie odpowiadają na gesty (płacz, śmiech), stany emocjonalne i zachowania poszukujące
bliskości inicjowane przez dziecko. Nie wykazują potrzeby kontaktu emocjonalnego, izolują je, okazują oziębłość i brak uczuć. Równie groźnym spoPor. I. JUNDZIŁŁ, Dziecko – ofiara przemocy, Warszawa 1993, s. 43–46; A. LIPOWSKA-TEUTCH, Wychowywać, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa 1994, s. 104.
12
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sobem krzywdzenia emocjonalnego dziecka jest agresja słowna w postaci
używania obraźliwych zwrotów i drwin, wyśmiewania, zwracania się do
dziecka w trzeciej osobie, besztaniu, poniżaniu oraz krytykowaniu. Agresja
czy napastliwość słowna najbardziej znieważa dziecko zwłaszcza wtedy, gdy
jej przedmiotem jest wygląd dziecka, jego inteligencja i posiadane umiejętności. Często można usłyszeć jak rodzice otwarcie i złośliwie poniżają swoje
dzieci posługując się przezwiskami, uszczypliwościami i sarkazmem. Małe
dziecko nie zawsze potrafi odróżnić prawdę od żartu, groźbę od uszczypliwości. Humor pozytywny sprzyja więzi rodzinnej i jest pomocny w procesie wychowawczym, ale humor, który poniża jest bardzo niszczący. Taką
humorystyczną przesadę dzieci odbierają w sposób dosłowny. Psycholodzy
podkreślają, że poniżanie godności dziecka przez napastliwość słowną ma
negatywny wpływ na budowany przez dziecko obraz samego siebie. Brak
poczucia własnej wartości wpłynie na zaniżenie samooceny. Dziecko krzywdzone psychicznie nie potrafi spojrzeć na siebie jak na wartościowego człowieka, ponieważ zaczyna utożsamiać się z krytycznymi opiniami. Dziecko
internalizuje negatywne opinie o sobie, zniekształca ocenę swoich zdolności
i umiejętności.
Przemoc emocjonalna może spowodować u dziecka także inne objawy:
wzrost napięcia emocjonalnego, zaburzenia mowy wynikające z napięcia
nerwowego, trudności w kontrolowaniu emocji, zaburzenia w koncentracji
uwagi, brak poczucia pewności siebie i wzmożoną czujność, lęki, fobie, zaburzenia snu, izolowanie się, stany depresyjne, irytację w przypadku różnych
trudności, zachowania agresywne i autodestrukcyjne (myśli samobójcze, samobójstwa), nadmierne podporządkowywanie się dorosłym, dolegliwości
psychosomatyczne (bóle brzucha i głowy, mdłości, wymioty), moczenie i zanieczyszczanie się bez powodów medycznych13. Ofiary przemocy psychicznej wielokrotnie podkreślają siłę tych bolesnych doświadczeń, które zapadają tak głęboko w psychikę, że trudno się od nich uwolnić. Podobnie jest, gdy
dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej.
Przemoc seksualna to „zachowania zmierzające do nawiązania jakiejkolwiek formy kontaktu seksualnego z dzieckiem w celu zaspokojenia potrzeby seksualnej osoby dorosłej”14. Zachowania te wobec dziecka mają na celu
osiągnięcie satysfakcji erotycznej dorosłego. W tym przypadku kryterium
intencji i podniecenia seksualnego określa fakt molestowania seksualnego.
13

Por. K. BROWNE, M. HERBERT, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999,

s. 26.
K. MARZEC-HOLKA, Dzieciństwo zagrożone przemocą, [w:] Oblicza dzieciństwa, dz.
cyt., s. 511.
14
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Ten rodzaj przemocy łączy się często z siłą fizyczną i oddziałuje nie tylko na
ciało, ale również na psychikę dziecka. Ofiary angażowane są w czynności
seksualne, których nie mogą w pełni zrozumieć, ani dać na nie rozumnego
przyzwolenia. Innym pojęciem używanym do opisywania zjawiska przemocy seksualnej jest termin „wykorzystywanie seksualne” określające wszelką
aktywność natury seksualnej, która przynosi korzyść sprawcy. Wiąże się ono
bardzo wyraźnie z nierównowagą sił pomiędzy ofiarą a sprawcą. Sprawca
najczęściej wykorzystuje swój wiek, przewagę w „dojrzałości”, pozycję autorytetu dla dziecka, używając przemocy lub podstępu. Jeszcze innym terminem łączącym poprzednie definicje jest pojęcie „nadużycie seksualne”, które
odnosi się zarówno do przemocy seksualnej jak i wykorzystywania seksualnego dziecka. Dotyczy najczęściej takich działań, które naruszają obszar
intymnego rozwoju dziecka poprzez brak odpowiedzialności rodziców czy
błędy wychowawcze15.
W literaturze przedmiotu czytamy, że rodziny, w których krzywdzi
się dzieci przemocą seksualną, określa się mianem kazirodczych. Pojęcie to
dotyczy seksualnego kontaktu fizycznego realizowanego z dzieckiem przez
któregoś z członków jego rodziny. Znane są też inne kazirodcze zachowania,
które nie łączą się z fizycznym kontaktem z ciałem dziecka, takie jak obnażanie się czy masturbacja na oczach dziecka. Przeprowadzone badania ujawniły również dwa czynniki w postaci płci i wieku dzieci zwiększające prawdopodobieństwo ich seksualnego wykorzystania. Okazuje się, że dziewczęta są
do czterech razy częściej wykorzystywane niż chłopcy, chociaż problem dotyczy obu płci. Przedział wiekowy największego narażenia to 7–11 lat, czyli
środkowy okres dzieciństwa. Innymi czynnikami ryzyka wykorzystywania
seksualnego okazuje się również upośledzenie dziecka, psychopatia matki
oraz obecność ojczyma16.
Niezależnie od typu występującej przemocy seksualnej można zauważyć, że przemoc tego rodzaju dokonuje się w zamkniętym kręgu rodziny
i charakteryzuje się powtarzalnością oraz staraniom utrzymania w tajemnicy
patologicznych związków seksualnych. Rodziny, gdzie dochodzi do aktów
przemocy seksualnej, żyją w dużym stopniu w izolacji społecznej, dlatego
też informacje o patologicznych związkach emocjonalno-seksualnych między rodzicami a dziećmi ujawniane są często zupełnie przypadkowo. Zdaniem specjalistów wykrywane przestępstwa seksualne wobec dzieci stanowią 1/30 rzeczywistych rozmiarów tego zjawiska. Aż 14% dorosłych Polaków
Por. tamże, s. 511–512.
Por. S. FORWARD, Toksyczni rodzice, Warszawa 1992, s. 103–104; J. ŚLEDZIANOWSKI, Wychowanie przeciwko przemocy, Kielce 2004, s. 59.
15
16

Przemoc rodziców wobec dziecka

261

przyznaje, że jako dziecko doświadczyło jakiejś z form molestowania. Oczywiście większość z tych spraw pozostaje ukryta w pamięci ofiar. Badania
przeprowadzone przez Amerykanów pokazują, że aż 60% dzieci nie mówi
o tym, kiedy jest krzywdzona, a 40% nie mówi nigdy17. W sytuacjach molestowania dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z silnymi emocjami, ani też
zrozumieć w pełni człowieka dorosłego i gdy dochodzi do aktów nadużycia,
czuje się temu winne. W takiej okoliczności dochodzi do zdrady zaufania pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Dziecku trudno jest zrozumieć, że najbliższa
osoba może być zła i zmuszać do seksu.
Niekiedy wykorzystywanie seksualne może też mieć dla dziecka inne
oblicze: może być przyjemne. Jeśli dorosły nie sprawia bólu i nagradza za
spełnianie swoich oczekiwań, dziecko może nawet domagać się jego pieszczot. Dlatego też niełatwo, choćby w przybliżeniu, ocenić liczbę nadużyć
seksualnych. Wykorzystywanie seksualne jest trudne do zidentyfikowania
również z innych powodów: rzadko pozostawia oznaki zewnętrzne; dzieci
mają trudności z wypowiadaniem prawdy o wykorzystywaniu z powodu
wstydu lub poczucia winy; mogą wierzyć przekonaniom, że wykorzystywanie jest normalnym elementem rozwoju; obawiają się kar i represji; mogą
niepokoić się, że prawdziwość ich przeżyć zostanie zakwestionowana przez
osoby dorosłe.
Zachowania w obrębie przemocy seksualnej obejmują różne formy
z kontaktem fizycznym: stosunki seksualne, całowanie, dotyk ciała dziecka
(o zabarwieniu erotycznym), masturbacja przy użyciu dziecka itp. Występują też formy bez kontaktu fizycznego: rozmowy o treści seksualnej (od
dyskretnych począwszy, a skończywszy na propozycjach bezpośrednich),
oglądanie materiałów pornograficznych, ekspozycje anatomii i czynności
seksualnych, uwodzenie, oglądactwo (np. oglądanie dziecka podczas kąpieli
bądź czynności fizjologicznych), realizacja aktu seksualnego lub masturbacji
w obecności dziecka18.
Wykorzystywanie seksualne jest prawie zawsze dla dziecka doświadczeniem traumatycznym, które prowadzi do bezpośrednich jak i odległych
konsekwencji tej formy przemocy. Bezpośrednie skutki o charakterze somatycznym to: urazy narządów płciowych, infekcje dróg moczowo-płciowych,
wirus HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową. Bezpośrednie następstwa mogą mieć również charakter behawioralny, emocjonalny i poznawczy
w postaci: nadmiernej erotyzacji dziecka, niepokoju i lęku zwłaszcza wobec
17
18

Por. K. MARZEC-HOLKA, Nie będziesz bił dziecka swego, Bydgoszcz 1996, s. 29–32.
Por. D. GLASER, S. FROSH, Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995, s. 12.
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ojca, niskiej samooceny i poczucia winy, zachowań agresywnych i nadpobudliwości ruchowej, koszmarów i lęków nocnych, moczenia nocnego, zaburzenia snu i łaknienia, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, poczucia
naznaczenia19.
Przemoc seksualna wobec dziecka ma swoje konsekwencje również
w życiu człowieka dorosłego w postaci skutków odległych. Im wcześniej
dzieci padają ofiarami molestowania seksualnego i im dłużej ono trwa, tym
trwalsze i rozleglejsze są następstwa tej formy przemocy. Cechą charakterystyczną osób wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie są przede
wszystkim trudności w relacjach z innymi osobami w postaci negatywnych
oczekiwań oraz niezdolności do przeżywania bliskich relacji z innymi połączonej z głęboką nieufnością. Te tendencje widoczne w zachowaniu osób
dorosłych zostały najczęściej przeniesione z doświadczeń wczesnodziecięcych. Inne odległe następstwa przemocy seksualnej to dysfunkcje i dewiacje seksualne, skłonności samobójcze oraz różne formy ucieczek od bolesnej
przeszłości w postaci narkomanii, alkoholizmu, przestępczości. Przedstawione bezpośrednie i odległe następstwa różnych form przemocy stanowią
jednocześnie objawy zespołu dziecka krzywdzonego. Wydaje się jednak, że
najbardziej dramatycznym skutkiem wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie jest powtarzanie tej formy przemocy wobec własnych dzieci już
w życiu dorosłym. Osoby wykorzystywane z roli ofiary przechodzą niejednokrotnie do roli sprawcy przemocy, która jest postrzegana jako bardziej
atrakcyjna20.
Specyficzną formą przemocy wobec dziecka jest zaniedbanie rozumiane
jako niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb egzystencjalnych i rozwojowych. Dziecko staje się ofiarą tej formy krzywdzenia nawet wtedy, gdy jego
podstawowe potrzeby biologiczne są zaspokajane, ale zabraknie stymulacji
poznawczej. Literatura przedmiotu wskazuje, że zaniedbanie może obejmować wiele różnych działań zarówno świadomych, jak i nieświadomych, może
wynikać z nadmiernego liberalizmu rodziców, bądź z obojętności. Może też
mieć związek z trudną sytuacją materialną i niskim wykształceniem rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić dziecku należytej opieki. Wymienia się
różne typy zaniedbania21:
Por. Z. LEW-STAROWICZ, Przemoc seksualna, Warszawa 1992, s. 8–10; A.L. GRYGORUK, Rozmowy intymne o przemocy seksualnej w rodzinie, „Kwartalnik Pedagogiczny”
(2005) nr 2, s. 162.
20
Por. G. DUTTON, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2001, s. ???,
21
Por. E. JAROSZ, Dom, który krzywdzi, dz. cyt., s. 65.
19
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zaniedbanie fizyczne – nieodpowiedni lub niewystarczający ubiór,
niewłaściwe odżywianie, brak wsparcia, pozostawianie dziecka
w sytuacjach niebezpiecznych bez opieki i nadzoru, wyrzucanie
dziecka z domu, pozbawianie go należytej opieki medycznej;
• zaniedbanie edukacyjne – to lekceważenie obowiązków szkolnych,
brak pomocy w nauce, przyzwolenie na wagary;
• zaniedbanie emocjonalne – obejmuje brak wsparcia emocjonalnego,
obojętność i lekceważenie emocjonalne, izolację dziecka od rodziny
i rówieśników, przyzwolenie na zachowania antyspołeczne.
Najbardziej powszechnymi oznakami zaniedbania związanymi z zachowaniem dziecka są: stany apatii i zmęczenia (dziecko zasypia na lekcjach), wagary, przesiadywanie w miejscach publicznych, ucieczka z domu,
proszenie o jedzenie lub kradzież, reakcje agresywne bądź krańcowo pasywne. Przedstawione objawy zaniedbania mają charakter chroniczny, a częstą
ich konsekwencją jest syndrom opóźnienia w rozwoju. Przejawia się on tym,
że waga, wzrost i rozwój motoryczny znajdują się znacznie poniżej średniego poziomu rozwoju, a stan taki nie znajduje uzasadnienia w przyczynie organicznej22.

URAZ PSYCHICZNY JAKO SKUTEK DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY
Większość rodzajów przemocy w rodzinie kierowanych do dziecka
w okresie wczesnego i późnego dzieciństwa zawiera ciągle powtarzające
się akty nadużycia. Przeżycia tego rodzaju są tak psychicznie wyczerpujące
i traumatyczne, że u wielu ofiar wywołują objawy zespołu stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder – PTSD) jako bezpośrednią lub odległą reakcję na przemoc. Spektrum zaburzeń urazowych i pourazowych obejmuje
zarówno skutki pojedynczego doświadczenia wykorzystania, jak i bardziej
skomplikowane konsekwencje długotrwałego nadużycia. Objawy powstałe
w wyniku przemocy tworzą trzy współwystępujące ze sobą grupy23:
• odtwarzanie traumatycznych doświadczeń (np. ponowne przeżywanie urazów w snach), powracające myśli i obrazy, zachowania
nieadekwatne, zabawy z treścią wydarzeń traumatycznych;
Por. E. BIELAWSKA-BATOROWICZ, O formach złego traktowania dzieci, „Przegląd
Psychologiczny” 36 (1993) nr 3, s. 309; A. LIPOWSKA-TEUTSCH, Przemoc a rodzina, Warszawa 1993, s. 27–28; J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 51.
23
Por. J. MAĆKOWICZ, Przemoc w wychowaniu rodzinnym, dz. cyt. s. 94; J. HERMAN,
Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2004, s. 106–110.
22
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unikanie aktywności i sytuacji nawiązujących do traumy, amnezję
lub hipermnezję. Zauważa się pewien rodzaj psychicznego odrętwienia, obniżenie poziomu zaangażowania w sprawy społeczne,
niezdolność do przeżywania uczuć. Obserwuje się, że dzieci pomimo maltretowania próbują zachować pierwotne przywiązanie do
rodziców. Korzystają wtedy z wielu sposobów psychicznej obrony,
usuwając ze świadomości i pamięci doświadczenia krzywdy. Wykorzystywane dziecko woli wierzyć, że maltretowanie nie miało
miejsca. Może mu zaprzeczać, tłumić, racjonalizować lub korzystać
z reakcji dysocjacji. Zjawisko dysocjacji najczęściej dotyczy rozdzielenia funkcji, które normalnie są zintegrowane, czyli świadomości,
pamięci, tożsamości czy percepcji. Badania potwierdzają wyraźny związek pomiędzy siłą wczesnodziecięcego urazu, a łatwością
z jaką dziecko dokonuje dysocjacji własnej osoby od doświadczeń
przemocy;
pojawienie się symptomów nieobecnych przed traumą, a towarzyszących reakcjom odtwarzania i unikania w postaci zaburzenia snu,
trudności w koncentracji uwagi, nadpobudliwości, nadwrażliwości
na bodźce. Nie mogąc regulować w sposób prawidłowy podstawowych funkcji biologicznych, dziecko przejawia wiele objawów somatycznych: cierpi na chroniczną bezsenność, przejawia problemy
żołądkowo-jelitowe itp.

Doświadczenia przemocy zakłócają także równowagę emocjonalną wywołując stany napięcia emocjonalnego, dysforii (poczucie zagubienia, pobudzenia i pustki), aż do przypadków panicznego lęku i depresji. W skrajnych
przypadkach dzieci krzywdzone w dzieciństwie podejmują próby samobójcze lub samookaleczenia również w życiu dorosłym. Głęboko utrwalony negatywny autowizerunek powoduje, że poszkodowani częściej kierują agresję
na siebie niż na inne osoby. W diagnostyce psychiatrycznej stwierdza się zaburzenia pourazowe o charakterze ostrym, chronicznym bądź odroczonym,
gdy objawy te trwają nie krócej niż miesiąc. U ponad 60% dzieci ofiar przemocy wewnątrzrodzinnej badania potwierdzają występowanie zaburzeń
stresu pourazowego.
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ZAKOŃCZENIE
Dzieciństwo dzieci doznających przemocy zwłaszcza od swoich najbliższych można nie tylko określić jako zagrożone, ale przede wszystkim zranione. Żadne, nawet najlepsze intencje nie mogą usprawiedliwiać stosowania przemocy, która zawsze jest dla dziecka trudną do opisania krzywdą.
Doświadczenia różnych form przemocy w rodzinie często powodują uraz
psychiczny, a spektrum zaburzeń pourazowych obejmuje skutki zarówno
bezpośrednie, jak i te bardziej skomplikowane o charakterze odległym i długotrwałym. Wiele dzieci wykorzystywanych w dzieciństwie ma nadzieję, że
okres dorastania uwolni je od konsekwencji tych nadużyć. Jednakże rzeczywistość pokazuje, że ofiara nadal pozostaje więźniem swojego dzieciństwa.
Poważne deficyty w zakresie podstawowego zaufania, umiejętności tworzenia stabilnych związków, kontroli emocji, zdolności oddzielania ich od sfery
behawioralnej w znaczący sposób zaburzają funkcjonowanie w życiu dorosłym. Traumatyczne wydarzenia nie tylko naruszają zaufanie do siebie, ale
także do innych osób, również do Boga.
U ludzi, którzy doznali urazu, jeszcze długi czas po tym wydarzeniu
dochodzą do głosu uporczywe i destruktywne konsekwencje tego przeżycia.
Wiele osób czuje, że straciło jakąś część siebie, a najbardziej poszkodowani
żałują, że nie umarli. Rodzi się więc pytanie: jak pomóc dzieciom – ofiarom
przemocy rodzinnej? Wydaje się, że podstawowym warunkiem powrotu do
równowagi psychicznej jest przywrócenie osobie wiary we własne siły, co
może przebiegać tylko w kontekście relacji z innymi. Pomoc ofiarom przemocy może przybierać różne formy, niekoniecznie finansowe. Czasami wystarczy dobra wola i wiara w moc konkretnych, pozytywnych działań.
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Katarzyna Wojtasik
LE MALTRAITEMENT DES ENFANTS PAR LES PARENTS
LA PERSPECTIVE PSYCHOLOGIGUE

Le maltraitement des enfants dans la famille n’est pas un fait nouveau. Dans le présent texte l’auteur fait remarquer l’augmentation de la violence également dans la vie de
famille. Les recherches prouvent que le maltraitem ent des enfants est l’événement qui
se répète de la façon cyclique. La force utilisée par les parents devient le moyen convenable et la norme dans les relations interpersonnelles. C’est pourquoi on observe souvent les enfants user de violence afin de résoudre même le moindre conflit. La présente
analyse montre quelles sont les conséquences du maltraitement des enfants dans le cas où
les parentsou les tuteurs usent de violence. Les symptômes de la force décrits montrent
l’immensité des préjudices et des menaces immédiats et éloignés. L’auteur a aussi caractérisé les conditions favorables au maltraitement des enfants dans la famille: ce sont des
facteurs qui se trouvent dans les enfants eux-mêmes ainsi que dans les parents. L’auteur
a essayé de définir le terme de la violence et de montrer ses formes différentes pour construire la perspective psychologique qui permettrait de mieux comprendre ce problème.
tłum. Katarzyna Wojtasik
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PRZEMOC W RODZINIE
JAKO DESTRUKCJA RELACJI OSOBOWYCH

Fundamentalnym wyposażeniem osobowej natury człowieka jest jego
wolność. Stanowi ona uzdolnienie dające możliwość decydowania, a tym
samym wyboru wartości i kierowania się zasadami, które poświadczają osobową godność działającego podmiotu. Jednak warunkiem zachowania owej
osobowej godności są decyzje szanujące godność i wartość adresata naszych
czynów. Tu jawi się drugi wymiar zdolności wyboru, jakim jest „fizyczna
możliwość” podjęcia decyzji niszczących siebie lub innych ludzi. Choć pozornie jawi się to jako wyraz i przejaw wolności, to w rzeczywistości jest to
akt destrukcyjny wybierającego zło i jego adresata. Stąd też nasze ludzkie
decyzje, ludzkie korzystanie z wolności, winno zawsze mieć na względzie
godność i dobro adresata naszego działania. Wymaga to wysiłku stałego kreowania jasności postrzegania prawdy i dobra oraz siły przylgnięcia do niego.
Ten wysiłek jest szczególnie potrzebny w sytuacji różnorakich zawirowań
w systemach moralności oraz postaw ludzkich w tym względzie. Dotyczy to
zwłaszcza sytuacji utrwalonych postaw kierowania się złem, przyjmujących
różne postacie totalitaryzmu. Jan Paweł II przypomniał, że każda forma totalitaryzmu „rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda
transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa tożsamość,
to nie istnieje też żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki
pomiędzy ludźmi. Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła
władzy i każdy dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na
prawa innych”1.

JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus”, 44; por. tenże, Encyklika „Veritatis
splendor”, 99.
1

268

Ks. Józef Zabielski

Charakterystycznym wyrazem totalitaryzmu jest przemoc w rodzinie,
stanowiąca wyjątkową postać niszczenia relacji osobowych oraz samych
członków ludzkiej społeczności. Zło przemocy w tym naturalnym i najważniejszym człowiekowi środowisku życia wyraża się w szczególnego rodzaju krzywdzie jakiej doznaje człowiek jej doświadczający. Należy zawsze pamiętać, że każda „krzywda jest gwałtem zadanym ludzkości oraz boskości
w człowieku i w niej leży źródło grozy. To natura mści się za gwałconego ducha, gdyż natura i duch tworzą jedno i dla człowieka istnieje tylko jedna droga
do natury i do jej nieskończoności, i to jest duch, łaska człowieka i jego boskie
wyróżnienie”2. W niniejszej analitycznej refleksji chcemy wskazać podstawowe przejawy-skutki przemocy w rodzinie w postaci destrukcji osobowych
relacji w tej najmniejszej społeczności. Innymi słowy, chcemy odnaleźć przejawy tego „gwałtu zadawanego ludzkości” oraz wskazać postacie tej „zemsty
natury za gwałconego ducha”. W naszych analizach skupimy się na następujących zagadnieniach bardziej szczegółowych: 1) fenomen i uwarunkowania
przemocy we współczesnej rodzinie; 2) destrukcja relacji wewnątrzrodzinnych; 3) niszczenie związków ze środowiskiem społecznym oraz z Bogiem.

FENOMEN I UWARUNKOWANIA PRZEMOCY
WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE
Próba zrozumienia przemocy we współczesnej rodzinie domaga się
analitycznego spojrzenia na to zjawisko w przeszłości. Dane historyczne
wskazują, że w jakiejś formie życiu rodzinnemu przemoc towarzyszyła „od
zawsze”. Było to zjawisko dość powszechne w ramach wychowania, w relacjach między małżonkami – rodzicami oraz innymi członkami rodziny.
Formy i siła oddziaływania przemocy zależne były od statusu rodziny, preferowanych poglądów oraz kultury osobistej poszczególnych osób. W starożytności dziecko właściwie było własnością rodziców, którzy – zwłaszcza
ojciec – byli panami życia i wolności dzieci. Ta nieograniczona władza rodzicielska trwała praktycznie do końca XVIII wieku. Z początkiem XIX wieku następuje zmiana w traktowaniu dziecka, idąca w kierunku uznania jego
praw osobowych. Jednak szybki rozwój przemysłu w tym okresie spowodował, że kobiety – matki oraz dzieci stawały się siłą roboczą, co pozbawiało ich
możliwości rozwoju. Prawa dziecka stały się bardziej zrozumiałe i szanowane pod wpływem rozwoju nauk biologiczno-psychologicznych XIX wieku.
2

H. BROCH, Kusiciel, tłum. E. SICIŃSKA, Warszawa 1970, s. 883.
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W połowie tego wieku w Anglii po raz pierwszy powstały normy prawne
chroniące dziecko i jego dobro osobiste. Wiek XX ogłoszono stuleciem dziecka, do czego w dużym stopniu przyczyniła się pisarka Ellen Key. Wtedy to
niejako „odkryto” dziecko, zaczęto dostrzegać jego potrzeby i prawa, które zostały zrównane z prawem osób dorosłych. W 1871 r. powstało Stowarzyszenie Zapobiegania Okrucieństwu wobec Dziecka, które zajmowało się
ochroną praw jednostki w rodzinie. W roku 1883 w Anglii powstało Stowarzyszenie Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem, w Polsce zaś w 1920 roku
powstał Polski Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży3.
To spojrzenie w historię ukazuje kierunek i zmiany pozytywne w pojmowaniu rodziny oraz praw jej poszczególnych członków – zwłaszcza dzieci. Niemniej jednak przemoc w rodzinie pozostała faktem – zjawiskiem nadal aktualnym. Co więcej, czasy współczesne ukazują tendencje wzrostowe
w tym względzie, zarówno co do ilości, jak i form przemocy w rodzinie. Zrozumienie współczesnej rodzinnej przemocy oraz jej ocena domaga się uświadomienia istoty tego zjawiska. Zdefiniowanie tego fenomenu domaga się
jednak swoistej precyzji pojęciowej. Przyjmuje się bowiem, że przemoc nie
jest pojęciem klinicznym, naukowym, lecz politycznym, co sprawia, że jego
rozumienie zmienia się wraz ze zmianą sytuacji społecznej. To zaś powoduje, że jest to pojęcie dość wieloznaczne, zawierające w sobie przejawy groźby,
przymusu, użycia siły, działania wbrew woli osoby poddanej przemocy.
Interesującą definicję przemocy w rodzinie proponuje A.L. Ganley,
określając ją jako „zespół atakujących, nadzorujących i kontrolujących zachowań, obejmujących przemoc fizyczną, przemoc seksualną i przemoc emocjonalną. Jest to spójna całość, ciąg zachowań o charakterze zamierzonym i instrumentalnym, których celem jest znieważenie ofiary, wyeliminowanie jej
suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej żądaniom i potrzebom
sprawcy”4. W tym rozumieniu, przemoc nie sprowadza się do zachowań
wymykających się spod kontroli w postaci wybuchów negatywnych emocji.
Sprawca przemocy najczęściej w sposób przemyślany demonstruje swą złość
w celu zastraszenia, z pełnym rozmysłem wybierając czas i miejsce swego
ataku, starając się o skuteczność swego zamiaru. Takie rozumienie przemocy
prezentuje W. Sztandar, która pod tym pojęciem rozumie „takie działania,

3
Por. I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 5–9; E. KEY, Stulecie dziecka,
Warszawa 1928, s. 55–57; I. JUNDZIŁŁ, Dziecko – ofiara przemocy, Warszawa 1993, s. 10–11.
4
Cyt. za: A. LIPOWSKA-TEUTSCH, Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa 1998,
s. 12.
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które niezależnie od formy upośledzają ostatecznie moc kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej z człowieka istotę bezwolną”5.
W charakterystyce i definiowaniu przemocy należy uwzględnić różne
wymiary i formy oddziaływań tego zjawiska. Pod względem celowości, przemoc może mieć charakter instrumentalny – jako środek do realizacji określonych celów lub bezinteresowny – szukanie zadowolenia w znęcaniu się nad
innymi. W określeniu tego zjawiska często bierze się pod uwagę trzy podstawowe kryteria: rodzaj zachowania, intencje działającego oraz skutki przemocy6. Ważne jest też odniesienie przemocy do zjawiska bardzo podobnego,
jakim jest agresja. Są to pojęcia bliskoznaczne, choć zróżnicowane na gruncie
prakseologii oraz psychologii. Uwzględniając owe zróżnicowania znaczeniowe, J. Mellibruda stwierdza, że „przemoc jest intencjonalnym naruszeniem
mocy oraz wszelkich praw i dóbr osobistych jednostki w sposób uniemożliwiający jej obronę i powodujący szkody psychiczne, fizyczne, symboliczne
i materialne”7. W tej definicji wyeksponowane jest intencjonalne działanie
sprawcy przemocy powodujące naruszenie dóbr osobistych osoby pokrzywdzonej i jej szkody oraz brak możliwości samoobrony. Innymi słowy, przemoc w rodzinie to wykorzystujące przewagę sił, zamierzone działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące
cierpienie i szkody. Charakteryzuje się tym, że jest intencjonalne, czyli ma na
celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są tu nierównomierne –
jedna ze stron ma przewagę, ofiara jest słabsza od sprawcy. Czyn ten narusza
prawa i dobra osobiste ofiary, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności
osobowej i szacunku. Powoduje zawsze cierpienie i ból, naraża na poważne
szkody zdrowie i życie ofiary, doświadczenie zaś cierpienia i bólu umniejsza
zdolność ofiary do samoobrony.
W zrozumieniu i ocenie przemocy w rodzinie niezwykle ważne jest
poznanie przyczynowych uwarunkowań tego zjawiska. Różnorodność tych
uwarunkowań prowadzi do wskazania kilku nurtów ich opisu i klasyfikacji. Nurt psychiatryczny skoncentrowany jest na patologicznej osobowości
członków rodziny dopuszczających się przemocy. Najczęściej odnosi się to
do rodziców, których zaburzenia psychiczne powodują przemoc wobec dzieci. U podstaw przemocy wobec dzieci leżą brutalne, wyparte doświadczenia
W. SZTANDAR, Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy, „Niebieska Linia”
(1999) nr 5, s. 18.
6
Por. K. KMIECIK-BRAUN, Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja, [w:] Przemoc
dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, red. J. PIEPIEŻ, A. PŁUKIS,
Toruń 1998, s. 364–365.
7
J. MELLIBRUDA, Nieprzebaczona krzywda, Warszawa 1992, s. 86.
5
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rodziców, utrata rodzicielskiej kontroli, zaniedbania dziecka, co w momentach silnego stresu ujawnia się w formie agresji. Czynnikami pogłębiającymi
ten mechanizm są: niechętny stosunek do dziecka i negatywne jego postrzeganie, brak zrozumienia dla jego potrzeb, przeświadczenie o słuszności kar
fizycznych, nadmierne wymagania i niskie kompetencje wychowawcze, jak
też brak dojrzałości emocjonalno-społecznej8. Takie rodziny często określane
są mianem „chore, ale ułożone”9. Charakteryzują się one tym, że w najbliższym otoczeniu uchodzą za normalne, a w rzeczywistości mają poważne problemy natury psychologiczno-społecznej.
Uwarunkowanie zaś określane mianem nurtu socjologicznego zakłada,
że istotnym czynnikiem występowania przemocy w rodzinie jest środowisko. Pod tym pojęciem rozumie się kulturowo określone wzory postaw,
patriarchalny model rodziny, przedmiotowe traktowanie poszczególnych
członków, szczególnie dzieci, które postrzegane są jako „ciężar”, zwłaszcza
ekonomiczny, dla rodziców, a nie wartość10. Szczególnie ważne są tu tzw.
„stresy sytuacyjne”, na które składa się: ubóstwo, bezrobocie, przeludnienie, trudne warunki mieszkaniowe, nieudolna organizacja życia społecznego. Uwarunkowania te mają swe bezpośrednie odniesienia do przyczyn tzw.
nurtu społeczno-sytuacyjnego (interakcyjnego). W sposób szczególny odnosi
się to do relacji rodzice – dzieci. Przejawy takich odniesień mogą pojawiać
się już przed urodzeniem dziecka, które odbierane jest jako niechciane lub
odrzucone. Zaburzenie tych relacji może objawiać się: unikaniem kontaktu
wzrokowego z dzieckiem, małą wrażliwością na jego potrzeby, brakiem kontaktu fizycznego i niechęcią wobec dziecka, brakiem reakcji na jego potrzeby, z czasem nieadekwatnym i dotkliwym karaniem. W ramach tzw. nurtu
integracyjnego (socjoekologicznego) R. Gelles wyróżnia kilka czynników
przemocy w rodzinie: doświadczenie z okresu własnego dzieciństwa, autorytarna osobowość rodziców, niska społeczna pozycja rodziców (czy innych
członków rodziny), stresy sytuacyjne, normy i wartości danego środowiska,
sytuacyjne czynniki wyzwalające agresję, np. złe zachowanie dziecka, kłótnia czy zdrada małżeńska. W tego rodzaju uwarunkowaniach mamy połączenie trzech czynników: psychicznego, socjologicznego i sytuacyjnego. Każdy z nich winien być wzięty pod uwagę przy ustaleniu przyczyn i ich ocenie.

Por. E. JAROSZ, Dom, który krzywdzi, Katowice 2001, s. 42–43.
I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 133.
10
Por. J. MAĆKOWICZ, Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009, s. 71–72.
8
9
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Podporządkowanie bowiem przyczyn przemocy tylko jednemu czynnikowi
byłoby „fałszywym uproszczeniem problemu”11.
Poszerzając pod względem przedmiotowo-analitycznym obraz uwarunkowań przemocy w rodzinie należy wskazać ich osadzenie w wymiarze
społeczno-kulturowym. W tej perspektywie poznawczo-aksjologicznej ważne jest samo rozumienie rodziny. W rodzinie patriarchalnej prawo nadzorowania i dyscyplinowania członków rodziny przysługiwało mężczyźnie
– ojcu. On bowiem miał prawo podejmowania wszystkich ważnych decyzji, kierowania życiem rodziny, domagania się od kobiety nieodpłatnego
wykonywania prac domowych oraz opieki nad dziećmi i innymi członkami
rodziny. Kultura patriarchalna jawi się jako kultura dominacji, nie szanująca różnic związanych z wiekiem, płcią, rasą, zdolnościami preferencyjnymi,
lecz wykorzystująca te różnice do odczłowieczonego eksploatowania innych.
Elementem charakterystycznym tej kultury jest przemoc, służąca wymuszaniu posłuszeństwa, będąca równocześnie formą kontrolowania i podporządkowania sobie innych, znajdując w społeczeństwie akceptację takiej postawy.
Przyjmując, że rodzina jest podstawową komórką społeczną można stwierdzić, że przemoc jest tu traktowana jako anomalia, lecz jest jedną z form
sprawowania władzy. W takiej perspektywie władza i kontrola nad drugim
człowiekiem wyraża się „przemocą emocjonalną i seksualną, ekonomiczną,
izolowaniem, groźbami i zastraszaniem, manipulowaniem dziećmi, wykorzystywaniem i nadużywaniem tradycyjnych wyobrażeń o przywilejach
przysługujących mężczyźnie”12.
Konsekwencja badawcza domaga się też wskazania czynników skorelowanych z przemocą w rodzinie. Znawcy tego zagadnienia wskazują cztery
podstawowe czynniki związane z tym zjawiskiem: międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy, niski status socjoekonomiczny, izolacja społeczna
rodziny oraz stres społeczny13. W ramach międzypokoleniowego przekazu
norm i wzorców, osoby, które same doświadczyły przemocy w dzieciństwie
lub były tego świadkiem, z dużym prawdopodobieństwem będą stosować
przemoc w swojej rodzinie. Przekaz kulturowy w tym zakresie dotyczy dominacji płci, pełnienia określonych ról w rodzinie, mitów i stereotypów ich
funkcjonowania oraz określonego stylu życia. Innym czynnikiem skoreloA. SORIANO, Przemoc wobec dzieci, Kraków 2002, s. 18; por. E. JAROSZ, Dom, który
krzywdzi, dz. cyt., s. 46; W. SIKORSKI, Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (2001) nr 2, s. 29–33.
12
A. LIPOWSKA-TEUTSCH, Wychowywać, walczyć, wyzwolić, Warszawa 1998, s. 12.
13
Por. J.R. GELLES, Przemoc w rodzinie: co wiemy o tym problemie i co możemy z nim
zrobić, [w:] Przemoc w rodzinie, red. D. GOLEC, Warszawa 1992, s. 8–9.
11
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wanym z przemocą w rodzinie jest niski status socjoekonomiczny. Faktem
jest, że bezrobocie, niskie zarobki, grożąca utrata pracy czy brak pieniędzy,
powodują dodatkowy stres, często tłumiony alkoholem. Narastająca zaś frustracja prowadzi do odreagowania w postaci przemocy wobec najbliższych
członków rodziny. Jawi się to jako „atrakcyjna” forma odreagowania, gdyż
prowadzi do szybkiego rozładowania napięcia, zapewnia kontrolowane
sprawowanie władzy w rodzinie, nie ma też takiego zagrożenia karą, jak za
podobny czyn wobec kogoś obcego. Poza tym brak kontroli społecznej staje
się równocześnie swoistym przyzwoleniem na stosowanie rodzinnej przemocy, zwłaszcza jeżeli podobne formy zachowań spotyka się u sąsiadów czy
w dalszej rodzinie.
Ważnym czynnikiem skorelowanym z przemocą w rodzinie jest jej społeczna izolacja, którą określają kontakty z sąsiadami, znajomymi, organizacjami i instytucjami oraz częstotliwość zmiany miejsca zamieszkania. Wyizolowanie danej rodziny objawia się zamknięciem na innych, ci zaś najbliżsi,
znając pewne właściwości danej rodziny, świadomie nie chcą angażować się
w sprawy rodzinne, obawiając się konfliktów sąsiedzkich lub innych komplikacji życiowych. Z tym wiąże się stres społeczny jako kolejny czynnik
skorelowany z rodzinną przemocą. Jest on uwarunkowany zmianami społecznymi, dotyczącymi zwłaszcza pracy, groźbą jej utraty lub bezrobocia.
Powoduje to zakłócenia funkcjonowania rodziny, jej izolację ze względu na
niski status ekonomiczny oraz swoiste wzorce zachowań. Stres ten jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie frustracji, co może powodować eskalację agresji. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tejże frustracji i wzrostowi
agresji są dzisiaj wzorce postaw lansowane w mediach, wśród nich szczególnie przemoc i rozpad rodziny14.

DESTRUKCJA RELACJI WEWNĄTRZRODZINNYCH
Uświadomienie istoty przemocy w rodzinie oraz jej uwarunkowań
w sposób jednoznaczny ukazuje destrukcyjny charakter tego fenomenu.
Przemoc bowiem niszczy naturalne podstawy rodzinnej wspólnoty, zwłaszcza miłość, która stanowi fundament zaistnienia i funkcjonowania społeczności małżeńsko-rodzinnej. Powszechnie podzielane jest przekonanie, że „miłość pomiędzy członkami tej samej rodziny – pomiędzy rodzicami i dziećmi,
Por. I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 127; A. LIPOWSKA-TEUTSCH,
Wychować, wyleczyć, wyzwolić, dz. cyt., s. 14.
14
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pomiędzy braćmi i siostrami, pomiędzy krewnymi i domownikami – jest
ożywiana i podtrzymywana przez wewnętrzny, nieustający dynamizm, prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii, która jest fundamentem i zasadą wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej”15. Przemoc zaś, będąc
działaniem wbrew woli i dobru osoby, stanowi wynaturzenie owego dynamizmu rodziny, a więc niszczy jej komunię, a w konsekwencji rodzinną wspólnotę. Zachowanie poprawności rodzinnych relacji stanowi więc normatyw
i stałe wyzwanie skierowane do wszystkich rodzin. „Wszyscy członkowie
rodziny – przypomina Jan Paweł II – każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób,
tworząc z rodziny szkołę bogatszego człowieczeństwa. Dokonuje się to poprzez
łaskę i miłość wobec dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez wzajemną
codzienną służbę wszystkim; poprzez dzielenie się dobrami, radościami
i cierpieniami”16.
Zaprzeczeniem tego rodzaju odniesień i postaw jest przemoc, której
skutkiem jest niszczenie relacyjnych związków między poszczególnymi
członkami rodziny. Bardziej szczegółowe poznanie faktu i sposobów destrukcji relacji wewnątrzrodzinnych umożliwia charakterystyka form owej
przemocy i ich skutków. W klasyfikacji rodzajów omawianej przemocy najczęściej wymienia się: przemoc fizyczną – z użyciem siły fizycznej, psychiczną – poniżanie i upokarzanie, seksualną – wykorzystanie i gwałt, zaniedbania fizyczne – brak opieki, zaniedbania psychiczne – odrzucenie, obojętność,
lekceważenie, nadopiekuńczość – ograniczenie prawidłowego rozwoju psychofizycznego17. Wymienione tu formy i przejawy destrukcyjnego traktowania drugiego człowieka w zasadzie nie występują osobno. Przykładowo
przemocy fizycznej towarzyszy cierpienie psychiczne ofiary w postaci odrzucenia, obojętności, upokorzenia. Nadopiekuńczość zaś skutkuje wieloma
brakami w przygotowaniu do dojrzałego życia, często staje się też uciążliwa
dla ofiary, ogranicza możliwość samodzielnego działania i rozwoju. Przymus fizyczny jest bolesny nie tylko w sferze cielesnej, ale powoduje też ból
psychiczny, niszcząc emocjonalno-duchowy związek ofiary ze sprawcą, obniża u ofiary poczucie mocy i wartości, co często prowadzi do życiowej bezradności. Psychiczne znęcanie się nad członkiem rodziny jest „morderstwem
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio“, 18; por. A. BAUMGARTNER, Familie und staatliche Rechtsgemeinschaft, [w:] Umbrüche Gestalten. Sozialethische
Herausforderungen im Neuen Europa, Wien–Würzburg 2008, s. 289–295.
16
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio“, 21; por. J. ZABIELSKI,
Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007, s. 132–138.
17
Por. J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 39.
15
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duszy, a szkody wyrządzone tą metodą przemocy są niewymierzalne”18.
Znęcanie się psychiczne, choć nie pozostawia widocznych śladów, to powoduje trwałe urazy w psychice. W konsekwencji powstaje „krzywda niewybaczalna”, z którą często ofiara bez pomocy specjalisty nie potrafi sama się uporać. Tego rodzaju przemoc stanowi „psychiczne obrażenie”, które powoduje
obniżenie możliwości psychiczno-intelektualnych ofiary19.
Formą przemocy psychicznej jest izolowanie i narzucanie własnych
sądów, co pozbawia ofiarę społecznego poparcia, zmniejsza jej możliwość
oporu, uzależnia od oprawcy, osłabia, minimalizując potrzeby i możliwości
oporu, poprzez groźby nasila się lęk i rozpacz, wzrasta poczucie bezradności, prowadzi do przekonania, że opór bardziej narusza szacunek do siebie
i poczucie własnej wartości niż kapitulacja; ostatecznie następuje zredukowanie ofiary do poziomu potrzeb czysto biologicznych. Tragizm destrukcji
skutków przemocy fizyczno-psychicznej najlepiej charakteryzuje wyznanie
jednej z ofiar tej przemocy: „Mój mąż nie pił. Znęcał się nad nami po trzeźwemu. Wiedziałyśmy, że jak już dostaniemy, to na chwilę będzie spokój. Gorzej
było kiedy czekałyśmy na bicie. Trwało to czasami nawet dwa i trzy dni.
Mąż zawieszał na haczykach i gwoździach, które były w centrum mieszkania, paski i sznury. Mówił, że to na nas, na mnie i na córki, bo wcześniej czy
później nas powiesi. Byłyśmy przekonane, że któregoś dnia naprawdę to zrobi. Bałyśmy się męża, pasków, sznurów i tych haczyków. Nie potrafiłyśmy
zrobić żadnego ruchu, ciągle kontrolowałyśmy się, żeby nie zrobić czegoś, co
mogłoby go zdenerwować. Dotyczyło to tego co robimy, jak chodzimy, jakie
mamy miny, wszystkiego”20.
Przywołane tu dramatyczne wyznanie kobiety – żony i matki – w sposób jednoznaczny i wprost obrazowy ukazuje dramat niszczenia relacji między małżonkami oraz między ojcem a dziećmi. W rzeczywistości zachowanie męża i ojca zniszczyło więzy wewnątrzrodzinne, a tym, co „łączyło” ze
sobą członków rodziny był strach osób poniżanych odbierający im poczucie
własnej wartości i możliwość życiowego rozwoju. Szczególnym wyrazem
poniżenia jest tu fakt, że źródłem owej przemocy jest osoba najbliższa – mąż
i ojciec. Fakt ten wzmaga lęk, skłaniający do wycofywania się z tej sytuacji,
co generuje dodatkowy strach uzależniający od akceptacji stosującego przemoc. Stałość owego napięcia sprawia, że ofiara przemocy nie doznaje we18
19

M. JAROSZ (red.), Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1975, s. 67.
Por. K. BROVNE, M. HERBERT, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1998,

s. 25.
Cyt. za: J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 45; por. M. ŁABACZ, Przemoc
w rodzinie jako problem społeczno-wychowawczy, [mps], Białystok 2010, s. 48–51.
20
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wnętrznego spokoju, nieustannie czuje się związana z przeszłością, brak jej
poczucia teraźniejszości, często nawet nie rozeznaje własnej tożsamości, będąc zagubioną między powinnościami a odrzuceniem. Konsekwencje takiej
sytuacji są niezwykle dotkliwe, zwłaszcza w sferze psychicznej.
Osoby doznające fizyczno-psychicznej przemocy często skarżą się na
nerwice, depresje oraz różne dolegliwości fizyczne, określając swój stan słowami: „te wszystkie choroby to z nerwów”. Pozbawione naturalnego systemu wsparcia, łatwiej dostosowują się do poleceń sprawcy, który w ich
życiu staje się jedyną znaczącą osobą. Przykład takiej postawy prezentuje
wypowiedź 40-letniej Zofii R., która wyznaje: „Mąż wyznaczał nam godziny,
w których ja i dzieci mogliśmy korzystać z łazienki. Po południu baliśmy się
pić jakiekolwiek płyny, bo później był kłopot z dostępem do łazienki. Nawet
jak mąż spał, baliśmy się wyjść do przedpokoju. Podobnie było z jedzeniem.
Dzieci dostawały jeść rano, czasem wieczorem. Ja nie pracowałam, więc mąż
twierdził, że jestem darmozjadem i nie dostaję jedzenia. Jadłam ukradkiem
z dziećmi lub jak gotowałam obiad. Chciałam iść do pracy, żeby zarobić sobie na jedzenie, ale mi nie pozwolił. Nie mogłam pojechać do siostry, która
mieszkała w drugiej miejscowości, nie mogłam chodzić do sąsiadów, bo mąż
mi zabronił, tak wielu rzeczy nie mogłam i nie mogę zrobić, że jak w końcu
mam o czymś myśleć samodzielnie, to nie potrafię. Ważne jest tylko to, co
powie mąż, zresztą chyba on rzeczywiście wie lepiej”21. Ta wypowiedź ukazuje zerwanie osobowych relacji między członkami tej rodziny, co skutkuje
destrukcyjnym poniżaniem ofiar przemocy oraz ich osobistym zamykaniem
się w sobie i na siebie wzajemnie.
Przemoc niszczy wiele relacji wewnątrzrodzinnych, najbardziej jednak
krzywdząca jest wobec dzieci, które dopiero wchodząc w dorosłość zupełnie
nie umieją poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Doznawanie przemocy od
rodziców czy innych członków rodziny w dzieciństwie powoduje niezwykły
ból i cierpienie dzieci, co deformuje obraz rodzica, a tym samym obraz samego dziecka, jego poczucie wartości i osobowej godności. Psychicznymi skutkami przemocy wobec dzieci są nie tylko płacz, krzyk, ucieczka, ale utrwalający się lęk i przerażenie. Niezwykle niszczące skutki w życiu dziecka ma
przemoc seksualna. Dramat dziecka wykorzystywanego seksualnie w rodzinie powiększa fakt, że ono nie ma możliwości odejścia z tego środowiska,
dokonywania samodzielnych wyborów, nie ma też możliwości oceny, czy to,
co mu jest czynione, jest złe i czy sprawcy mają do tego prawo. Dziecko wykorzystywane seksualnie może doświadczać czterech sytuacji traumatycz21

Cyt. za: J. MAZUR, Przemoc w rodzinie, dz. cyt., s. 46.
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nych: urazogenna seksualizacja, zdrada zaufania, stygmatyzacja lub oskarżenie oraz bezsilność22. Konsekwencje seksualnego wykorzystania związane są
z zakresem i formą doświadczania wymienionych sytuacji traumatycznych.
Niezwykle bolesnymi i długotrwałymi skutkami seksualnego wykorzystania
dzieci są stany lękowe, depresje, agresja, zachowania uwodzicielskie, stany
napięcia i zakłócenia snu. Z tym wiąże się brak poczucia własnej wartości
i zaufania do innych osób, podejrzliwość oraz nieświadoma skłonność do
przyjmowania roli ofiary.
Podobne skutki powoduje wykorzystanie seksualne miedzy osobami
dorosłymi. Tutaj przemoc ta dokonuje się w postaci gwałtu oraz zmuszania
lub nakłaniania do prostytucji. W małżeństwie można wyróżnić trzy rodzaje
gwałtu: agresywny – z pobiciem; nieagresywny – nie wiąże się z fizycznym
maltretowaniem, lecz dotyczy częstotliwości kontaktów seksualnych i ich
form akceptowanych przez strony związku; obsesyjny – charakteryzują go
obsesje wynikające z różnych problemów i doświadczeń seksualnych. Seksualna przemoc w środowisku małżeńsko-rodzinnym powoduje destrukcję
partnerskich relacji oraz ogromne urazy psychiczne, których terapia jest niezwykle trudna i długotrwała. Przemoc seksualna bowiem narusza nie tylko
psychologiczne granice człowieka, ale też sferę jego ludzkiej intymności. Ta
forma przemocy jawi się jako najbardziej krzywdząca, gdyż skupia w sobie
elementy fizyczne i psychiczne. Jej przejawem w dalszym życiu może być
uczuciowe odrzucenie oraz psychiczna izolacja w związkach osób dorosłych.
Świadczy to o tym, jak bardzo seksualna przemoc wobec dziecka zniszczyła
w nim jego „ludzkość”, zdegradowała poczucie osobistej wartości oraz osobowe relacje z innymi23.

NISZCZENIE ZWIĄZKÓW ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM
ORAZ Z BOGIEM
Próbując zrozumieć istotę i uwarunkowania tych dramatycznych doświadczeń współczesnej rodziny, należy przyznać, że u jej podłoża „często
leży skażone pojęcie i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność
do realizowania prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako autonomiczna siła, utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia wła22
Por. K. KMIECIK-BARAN, Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja, [w:] Przemoc dzieci i młodzieży. W perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 1998, s. 373.
23
Por. S. FORWARD, Toksyczni rodzice, Warszawa 1994, s. 39; J.-M. AUBERT, Abrégé
de la morale catholique, Paris 1987, s. 315–321.
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snego egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym”24. Taka postawa
jest nie tylko zagrożeniem istnienia i funkcjonowania wspólnoty rodzinnej,
ale też narusza podstawy życia społecznego, którego rodzina jest fundamentem. Rodzina bowiem, stanowiąc zaczątek społeczności, odpowiada też za
jej kształtowanie i poprawność w rozwoju poszczególnych funkcji, postaw
i realizacji celów. Członkowie rodziny odpowiedzialni są za budowanie relacji międzyosobowej, tworząc „szkołę człowieczeństwa”, zapewniającą jednoczenie się ludzi między sobą. Dokonuje się to poprzez miłość członków
rodziny, która wykracza poza krąg tej wspólnoty i w ramach wzajemnej wymiany darów, w służbie wszystkim ludziom, jednoczy ich ze sobą, tworząc
„jedność w wielu”. Takie rozumienie i realizacja powołania rodziny umacnia ją samą, rozwija relacje z innymi ludźmi, kształtując wspólnotę międzyludzką oraz ukierunkowuje na spotkanie z Bogiem. „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę
i stale zasila poprzez swe zadania służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą
się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które
stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa”25.
Szczególnym zagrożeniem w realizacji wspólnototwórczego powołania
rodziny jest przemoc, będąca zaprzeczeniem tych powinności oraz niszcząca
więzi międzyludzkie i odniesienia do Boga. Na to wskazuje już obserwacja
i analiza samych form przemocy, ich odbiór i oddziaływanie. Amerykańska
psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie komunikacji społecznej, podkreśla, „jak niewyobrażalnie olbrzymie jest znaczenie słów, jak niszczący wpływ
wywierają na ludzkie życia złe słowa, złe czyny, źli ludzie. Zdałam sobie
sprawę z tego, jak niesłychanie delikatną istotą jest człowiek. Nasze uczucia
są tak wrażliwe, że nie tylko zapamiętujemy złe rzeczy, które zdarzyły nam
się w dzieciństwie, ale i nierzadko zdarza się nam kierować w życiu słowami, które usłyszeliśmy i czynami, których świadkami byliśmy jako dzieci”26.
Ofiary przemocy w rodzinie doznają lęku, cierpienia, przygnębienia, bezsilności, a nawet rozpaczy. Często przez długi okres swego życia odczuwają skutki tych urazów, podlegając stresowi i zagrożeniom, które niekiedy
wprost uniemożliwiają im utrzymywanie normalnych kontaktów z ludźmi
24
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 6; por. J. ZABIELSKI,
Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego, Białystok 2010, s. 166–185.
25
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 42; por. M. WIDL, Lebenshilfe. Verheißung. Berufung. Zum Profil christlicher Gemeinden in der Postmoderne, [w:] Umbrüche Gestalten, dz. cyt., s. 282–288.
26
L. GLASS, Toksyczni rodzice, dz. cyt., s. 22–23; por. J. ZABIELSKI, Odpowiedzialność
za życie, Białystok 2007, s. 139–156.
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lub nawiązywanie nowych relacji międzyosobowych. Wcale nierzadko sami
odreagowują agresją w odniesieniu do innych ludzi, co niszczy ten osobowy
związek i jego członków. Takie życie w ciągłej przemocy powoduje u ofiar
różne formy autodestrukcji, czego szczególnie niebezpiecznym objawem jest
ucieczka w chorobę lub nawet myśli samobójcze.
Tego rodzaju „pozostałości” po doznanej przemocy mają charakter
niszczący dla przyszłych relacji społecznych. W następstwie takich doznań
wyróżnia się kilka charakterystycznych cech osobowości, destrukcyjnie oddziaływujących na więzi społeczne. Do nich należą tzw. braki socjalizacyjne oraz zaburzenia związane z poczuciem własnej tożsamości, co utrudnia
właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby takie prezentują też nieumiejętność realizacji swych potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Ma
też miejsce odwrócenie roli społecznej i poczucia odpowiedzialności.
Osoby doznające przemocy w dzieciństwie prezentowały zachowania
pseudo-dojrzałe, w wieku zaś dojrzałym zachowują się infantylnie. Nadmierne poczucie odpowiedzialności w dzieciństwie może utrwalić się w wieku dojrzałym podobnymi oczekiwaniami w stosunku do własnych dzieci,
co objawia się niewywiązywaniem się z obowiązków rodzicielskich i niszczeniem wspólnoty rodzinnej. Skutkiem przemocy jest też nieumiejętność
dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, co jest następstwem deformacji wychowania w rodzinie naznaczonej przemocą. Osoby jej doświadczające okazują także niską kontrolę emocji, czyli nieumiejętność oddzielenia
emocji od sfery behawioralnej. Dorosłe życie osób doświadczających przemocy w rodzinie charakteryzuje się dużymi trudnościami w nawiązywaniu
kontaktów interpersonalnych, relacji przyjacielskich, a zwłaszcza związków
małżeńskich. Upośledzone są też ich umiejętności rodzicielsko-wychowawcze oraz relacje w życiu zawodowym. Jako pracownicy prezentują postawy
konfliktowo-roszczeniowe, zaś jako pracodawcy są bezwzględnie wymagający. Jest to skutkiem doświadczanego poczucia ciągłego zagrożenia i braku
zaufania do otaczających je osób. Znacznie wyższe jest też ryzyko popadnięcia w uzależnienia, np. alkoholizm czy narkomanię. Zachowania agresywne
powodowane są narastaniem poziomu strachu, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo reakcji agresywnych, tworząc błędne koło mechanizmu,
który jest bardzo trudny do opanowania. W konsekwencji osoby te źle siebie
odnajdują w społeczeństwie, jak też są negatywnie odbierane przez innych
ludzi27.
27
Por. J. BIŃCZYCKA, Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 1992,
s. 63–64; M. ŁABACZ, Przemoc w rodzinie jako problem społeczno-wychowawczy, dz. cyt.,
s. 79–81; J. HERMAN, Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2000, s. 108–109.
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Przywołane tu niszczące skutki rodzinnej przemocy degradują nie tylko
więzi z innymi ludźmi, ale też relacje człowieka z Bogiem. Osoby dokonujące przemocy w rodzinie zaprzeczają fundamentalnym zadaniom rodziny
w wymiarze religijno-eklezjalnym. „Rodzina chrześcijańska jest powołana do
brania żywego i odpowiedzialnego udziału w posłannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na służbę Kościołowi
i społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni, jako głęboka wspólnota życia
i miłości”28. Przemoc, niszcząc rodzinę jako „wspólnotę życia i miłości”, tym
samym uniemożliwia realizację powołania rodziny do służby Kościołowi.
Deformacja rozumienia istoty religijnego powołania rodziny uniemożliwia
jej odczytanie i spełnienie wynikających stąd zadań szczegółowych. Jan Paweł II przypomina, że zadaniem chrześcijańskiej rodziny jest budować „Królestwo Boże w dziejach poprzez samą codzienną rzeczywistość, określoną
i wyznaczoną przez jej warunki życiowe: a więc poprzez miłość małżeńską
i rodzinną (...) miłość i życie stanowią zatem rdzeń zbawczego posłannictwa
rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła”29.
Zaprzeczeniem tych powinności i możliwości życia rodzinnego jest fakt
przemocy. Degraduje bowiem naturalne uwarunkowania rodziny w tym
zakresie i uniemożliwia budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Rodzina
dotknięta przemocą stanowi swoiste zaprzeczenie swego ewangelizacyjnego powołania, gdyż prezentuje postawy deformujące miłość i jej życiową
funkcję. Stanowi to drastyczny sprzeciw wobec ewangelizacyjnej funkcji rodziny, której zadaniem jest prowadzenie do Boga. Jak naucza Sobór Watykański II, „rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego żywota. W ten
sposób swoim przykładem i świadectwem przekonuje świat o jego grzechu
i oświeca tych, co szukają prawdy” (KK 35). Fakt rodzinnej przemocy jest
odwrotnością tego obrazu rodziny i jej ewangelizacyjno-religijnej funkcji.
Przejawy przemocy stanowią wynaturzenie „cnót Królestwa Bożego”, skutki zaś tego doświadczenia odbierają „nadzieję błogosławionego żywota”.
W konsekwencji, chrześcijańska rodzina, w której doświadcza się przemocy,
stanowi zaprzeczenie jej powołaniu, jakim jest bycie „wspólnotą w dialogu
z Bogiem”30.
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 50.
Tamże; por. J. ZABIELSKI, Wzrastanie w życiowym powołaniu, Białystok 2008, s. 53–63.
30
Por. JAN PAWEŁII, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 54; A. LAUN, Liebe,
Ehe, Sexualität – Durchbruch im 20.Jahrhundert, [w:] tenże, Aktuelle Probleme der Moraltheologie, Wien 1991, s. 65–77.
28
29
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ZAKOŃCZENIE
Analityczna refleksja nad przemocą w środowisku rodziny przybliża
dramatyzm uczestników tego zjawiska. Ukazuje bowiem deformowanie
natury i posłannictwa tej fundamentalnej wspólnoty ludzkiej egzystencji,
w której człowiek przychodzi na świat, rozwija się, dorasta oraz – w zdecydowanej większości społeczeństwa – tworzy ją w swym życiu dorosłym
i w niej realizuje swe życiowe powołanie. Doświadczenie przemocy od ludzi
najbliższych – rodziców, współmałżonka, dzieci lub rodzeństwa – deformuje
w człowieku obraz tych osób, ich roli w życiu, a tym samym utrudnia realizację siebie, kontakty z innymi ludźmi, jak też odniesienie do Boga i celu
swego życia. Tego rodzaju skutki powodowane są złem zawartym w istocie
przemocy, która jest pogardzaniem człowiekiem, niszczeniem jego godności
i Bożego obrazu w nim. Akt przemocy stanowi też szczególne świadectwo
sprawcy tego czynu. Jeden z bohaterów F. Dostojewskiego wyraża to słowami: „Odtrącaniem nie naprawisz żadnego człowieka. Kto pomiata innymi,
ten sam siebie posponuje”31. Uświadomienie aktów przemocy i ich analiza
winna przyczynić się do eliminowania tego zjawiska z życia jednostek, rodzin i całego społeczeństwa.

FAMILIENGEWALT ALS ZERSTÖRUNG PERSONENVERHÄLTNIS
In der heutigen Ehe und Familie bemerken wir viele Gewaltanzeichen. Die Zahl
und Verschiedenheit der Erscheinung ist ein Kennzeichen der Zeit. Familiengewalt macht
viel Böse für die ganze Familie, besonders für die Kinder und Ehepaar. Familiengewalt ist
drohende Vernichtung der Personalverhältnis zwischen Angehörigen der Familie und anderen Menschen in der Umgebung sowie zwischen Mensch und Gott. In der vorliegenden
theologischen Betrachtung ist Versuch gemacht drei Probleme erörtern: 1. Das Phänomen
und die Bedingen des heutigen Familiengewalt; 2. Zerstörung des Innerfamilienverhältnis; 3. Vernichtung der Gesellschaftlichrelationen und Verbindung mit Gott.
tłum. Józef Zabielski

F. DOSTOJEWSKI, Zbrodnia i kara, tłum. Cz. JASTRZĘBIEC-KOZŁOWSKI, Warszawa 1979, s. 140.
31
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NAUKA KOŚCIOŁA NA TEMAT HOMOSEKSUALIZMU

W opisie stworzenia świata jest przywołany obraz Boga, który oddziela jedną rzeczywistość od drugiej. Szatan zaś miesza te granice, dokonuje
destrukcji porządku Bożego. W tym kontekście homoseksualizm jest zamachem na świat różnic, czyli na świat Boga, w którym kobieta jest kobietą,
a mężczyzna mężczyzną. Człowiek nie respektuje zakazu, a więc nie szanuje prawa rozróżniania, rzuca Bogu wyzwanie. Homoseksualizm jest zaprzeczeniem ojcostwa, mężczyzna przestaje być ojcem, a staje się hybrydą.
Nie ma płci, nie ma granic moralności, nie ma światła i ciemności, dobro
jest złem, a grzech cnotą, mężczyzna może być kobietą, a związek małżeński
mogą tworzyć dwaj mężczyźni. Nie ma więc prawdy i kłamstwa, a wszystko
jest jednocześnie kłamstwem i prawdą. Biblijne przestrogi przed grzechem są
ostrzeżeniem przed cofaniem się cywilizacji do ciemności pogaństwa, które
deformowało świat ludzi, było nasycone zboczeniami, orgiastycznymi rytuałami, prostytucją sakralną i ofiarami z ludzi. Człowiek łatwo utożsamia się
z grzechem, wolność odbiera jako przyzwolenie na wszystko, a swoje możliwości odczytuje jako uprawniające go do zajęcia miejsca Boga1.

BIBLIJNA NAUKA O GRZECHU SODOMSKIM
Kościół zawsze stał na stanowisku, że stosunki homoseksualne są
grzeszne, gdyż są sprzeczne z zamysłem Stwórcy, którego wyrazem jest
komplementarność płci. Pismo Święte wypowiada się na ten temat jednoznacznie. Czytamy w Biblii: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na
obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Kiedy
1

Por. A. PELANOWSKI, Granice dobra i zła, „Dobry Magazyn” (2006) nr 1 (23), s. 20–21.
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Bóg kontemplował swe dzieło stworzenia, był zdumiony, gdyż wszystko,
co uczynił, było bardzo dobre. I takie pozostawało aż do zranienia dobroci
pierwotnego planu Boga grzechem (por. Rdz 3). Pierwszym skutkiem grzechu było wynaturzenie relacji, zniszczenie jedności z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą. W wyniku grzechu miłość zeszła na drugi plan, a dominuje
poszukiwanie samego siebie, chęć panowania nad drugim człowiekiem. Cała
teologia biblijna ocenia stosunki homoseksualne jako niegodziwe. Surowo
ocenione są homoseksualne czyny mieszkańców Sodomy i Gomory (por.
Rdz 19, 4–5).
Mieszkańcy Sodomy usiłowali wedrzeć się do domu Lota, by porwać
i zgwałcić dwóch mężczyzn, którzy tam przebywali jako goście. Stąd pojawiło
się słowo „sodomia” jako synonim homoseksualizmu męskiego (pederastii).
W czasach Lota homoseksualizm był normą wśród mieszkańców Sodomy,
a Bóg wyraźnie zaznaczył swój brak akceptacji dla tego typu praktyk seksualnych. Jako „obrzydliwość” homoseksualizm napiętnowany jest w Prawie
Mojżeszowym – „Nie będziesz obcował z mężczyzną, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość” (Kpł 18, 22), a nawet karany śmiercią – „Ktokolwiek
obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20,
13). Czyny homoseksualne traktowane są jako wyraz pogańskiej moralności
(por. Pwt 23, 18). Termin „obrzydliwość” (toeba) był w Biblii używany wielokrotnie i zawsze dotyczył najbardziej ohydnych grzechów Izraela (por. Pwt
7, 25; 13, 15; 17, 1n). Kodeks zawarty w Księdze Kapłańskiej (por. Kpł 18–20)
obok homoseksualizmu wypowiada się na temat kazirodztwa (współżycia
brata z siostrą, syna z matką, ojca z córką itd.) oraz zoofilii – współżycia ze
zwierzętami zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Niektórzy badacze wskazują, że miłość łącząca Dawida i Jonatana była
homoseksualnym związkiem, który nie został w Biblii potępiony. Dawid
mówi do poległego Jonatana, syna króla Saula: „Byłeś mi droższy ponad
wszystko! Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niżeli miłość wszystkich kobiet” (2 Sm 1, 26). Aby jednak zrozumieć sens tych słów, należy zanalizować
dwa istotne dla tego tekstu terminy: „brat” i „miłość”. „Brat” (ah) występuje w Starym Testamencie około 630 razy i opisuje najbardziej bliską relację,
która wynika z pokrewieństwa, przyjaźni, związku jedności w narodzie czy
religii. Podobnie w Nowym Testamencie grecki odpowiednik adelphos opisuje więzi między członkami wspólnoty wierzących. Takie braterstwo zakłada
miłość i poświęcenie wobec drugiej osoby, nie ma jednak żadnych seksualnych podtekstów. „Miłość” (ahab) na kartach Starego Testamentu odnosi się
np. do miłości ojca do syna (Abraham – Izaak, Jakub – Józef: Rdz 22, 2; 37,
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3), sługi do swego pana, synowej do teściowej (Rut – Noemi: por. Rut 4, 15).
Bóg nakazał człowiekowi, by ten Go kochał (por. Pwt 6, 5), by miłował także
bliźniego swego (por. Kpł 19, 13) i sąsiada (por. Kpł 19, 18)2.
W Biblii nie są wspomniane stosunki seksualne między kobietami,
prawdopodobnie dlatego – jak twierdzą niektórzy bibliści – że nie dochodzi
między nimi do prawdziwego zjednoczenia fizycznego (w sensie penetracji). Wymienia je jednak św. Paweł, który w Pierwszym Liście do Rzymian
opisuje grzechy pogan. Mówi o bałwochwalstwie, a także o homoseksualnej postawie poganek: „Kobiety ich zamieniły bowiem naturalne współżycie na przeciwne naturze. Podobnie i mężczyźni zaniechali naturalnego
współżycia z kobietą. Rozpalili się w swej pożądliwości, jedni ku drugim,
mężczyźni z mężczyznami czyniąc hańbą i odbierając należną za ten błąd
karę” (Rz 1, 26–27).
Św. Paweł homoseksualizm – obok bałwochwalstwa – uważa za wyraz
zaślepienia moralnego, zalicza do grzechów wykluczających z Królestwa Bożego (por. 1 Kor 6, 9: „Czyż nie wiecie, ze niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje,
ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa
Bożego”). W Pierwszym Liście do Tymoteusza św. Paweł podkreśla zasadniczą różnicę między drogą wskazaną przez Chrystusa (wprowadza w świat
logikę świętości i Łaski), a drogą określoną przez Prawo Mojżeszowe (zawiera przyziemność, nieuporządkowanie wprowadzone przez człowieka). Pisał:
„wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc,
że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących
bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych
i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą, dla handlarzy niewolnikami,
kłamców, krzywoprzysięzców i dla popełniających cokolwiek innego, co jest
sprzeczne ze zdrową nauką” (1 Tm 8, 10).
Wymienione występki, a jest ich 14, ukazują, że tego rodzaju zachowania są zupełnie przeciwstawne drodze, którą wskazał człowiekowi Bóg. Św.
Paweł zginął za czasów Nerona i z jego wyroku. Był to cesarz, który poza kilkoma związkami heteroseksualnymi zawierał też związki homoseksualne –
był niejako ich prekursorem. W 54 roku, podczas oficjalnej ceremonii ślubnej,
Neron – występując jako żona – wyszedł za mąż za Doryforosa. Było to pierwPor. A. GRZEŚKOWIAK, Biblia i homoseksualizm, „Znaki Czasu” (2009) nr 7–8,
s. 9–13; L. MILLER, Nasza wspólna radość, „Newsweek Polska” (2008) nr 51, s. 88–91.
2
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sze w Rzymie małżeństwo homoseksualne. W ślad za cesarzem niebawem
poszli inni – zawarto kilkadziesiąt homoseksualnych związków. W 64 roku
cesarz ponownie wyszedł za mąż za niejakiego Pytagorasa – ślub zawarto
uroczyście przed pogańskimi kapłanami. W 66 roku cesarz poślubił – również
uroczyście i w rytuale religijnym – chłopca o imieniu Sporus (tym razem jako
mąż). Już wówczas nie żył Doryforos, więc Neron był jednocześnie żoną Pytagorasa oraz mężem Sporusa i – w związku heteroseksualnym – Statylii. Na
tle epoki słowa św. Pawła są szczególnie wyraziste i mocno brzmiące3.

NAUKA OJCÓW KOŚCIOŁA I TEOLOGÓW
Taka sama nauka, jednoznacznie oceniająca grzech sodomski, była
powtarzana przez Ojców Kościoła, począwszy od św. Justyna (100–167),
a kończąc na Grzegorzu Wielkim (540–604). Po nich zaś tę naukę głosił długi szereg doktorów Kościoła i teologów. Najczęściej przywoływano Księgę
Kapłańską i naukę św. Pawła. Święty Bazyli pisał, że „kto popełnia czyny
nieczyste z mężczyzną, ma być obłożony karą przewidzianą dla cudzołożnika”. Niektóre apoftegmaty Ojców Pustyni świadczą o tym, że postrzegali
oni homoseksualizm jako niebezpieczeństwo dla mnichów żyjących na pustyni, z dala od kobiet. Ojciec Jan Karzeł przestrzegał: „Ten, kto się najadł
do syta, jeżeli tylko rozmawia z chłopcem, już dopuścił się w myśli grzechu
nieczystego”4. Św. Jan Chryzostom podkreślał, że homoseksualizm jest chorobą i dotyczy niewłaściwie rozumianej seksualności, która swe właściwe
dopełnienie znajduje w ustanowionym przez Boga małżeństwie. Z dezaprobatą mówił o aktorach występujących w teatrach, gdyż w ich gronie znajdowali się cudzołożnicy, ale i „mężczyźni pozwalający się używać tak jak
kobiety”5. Krytykuje bogaczy, którzy w swoim zbytku „oddają się rozpuście
wbrew naturze”6, „Plugawią się z chłopcami”7. Takie postępowanie sprowadza na nich „tysiące chorób” ciała i duszy8. W 4. homilii na List św. Pawła do
Por. M. BŁASZKOWSKI, Jak Neron walczył z homofobią, „Znaki Czasu” (2009) nr 7–8,
s. 4–5; O. CHAIRE, ABC o homoseksualizmie, przekł. A. SOCKO, Kraków 2008, s. 45–48.
4
Za: J. AUGUSTYN, Homoseksualizm w oczach Kościoła, „Znak” (2007) nr 630, s. 11;
por. Defending A Higher Law. Why We Must Resist Same-Sex “Mariage” and the Homosexual
Movement, by TFP Committee on American Isuues, Spring Grove, Penn 17362, 2004, s. 153–174.
5
Por. JAN CHRYZOSTOM, In Matthaeum, hom. 37, PG 57, 427.
6
Por. tamże, hom. 83, 3.
7
Tamże, hom. 75, 4.
8
Tamże, hom. 83, 3.
3
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Rzymian komentował naukę św. Pawła. Wyróżniał dwa poziomy grzechu
homoseksualnego: cielesne pożądanie o ukierunkowaniu homoseksualnym
i „nienaturalne uczucie”, które jest orientacją duszy i jest gorsze od pierwszego9. Analizując homoseksualizm kobiet i stwierdzenie św. Pawła, że „zamieniły” one naturalne pożycie na nienaturalne, stwierdził, że zamienić można
coś, co się posiada. Mając więc możliwość naturalnego pożycia, zgodnego
z naturą, porzuciły ją i skierowały ku innej kobiecie10. Ogólnie zaś stwierdził,
że homoseksualizm wynika z „nadmiaru pożądliwości, która nie potrafiła
pozostać w obrębie właściwych sobie granic”11.
Kościół wykluczał homoseksualistów z szeregów kapłańskich. Konstytucje Apostolskie (Antiochia ok. 380 r.) grzech sodomitów opisują jako przeciwny naturze, który powoduje rozkład świata12. Sobór Laterański III (1179)
uchwalił, że „ktokolwiek będzie żył w takiej niewstrzemięźliwości, która niezgodna jest z naturą a zostanie to odkryte, jeżeli jest duchownym, zostanie
wyłączony ze stanu duchownego albo zmuszony do pobytu w klasztorze celem odbycia pokuty; jeżeli jest osobą świecką, będzie poddany ekskomunice
i całkowicie odsunięty od wspólnoty wiernych”13. Św. Katarzyna ze Sieny,
Doktor Kościoła, zanotowała słowa, które Zbawiciel skierował do niej podczas wizji: „Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą
i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10, 6; Rdz 19, 24–25; Iz 13, 19; Rz
9, 29), która nie mogła go ścierpieć”14.
W szeregu dokumentach Kościoła powtarzane były zasady oceny
grzechu sodomskiego, w tym także zakazu bycia w szeregach kapłańskich
osób o orientacji homoseksualnej. Kodeks Prawa Kanonicznego Benedykta XV,
z 1917 roku, który obowiązywał w Kościele do 1983 roku, przewidywał karę
dla duchownych, którzy dopuścili się sodomii (albo gwałtu, współżycia
z młodocianymi poniżej 16 roku życia, zoofilii, stręczycielstwa, kazirodztwa). Tą karą miało być „suspendowanie, ogłoszenie niegodnymi, pozbawienie wszelkich urzędów, beneficjów, godności czy odpowiedzialności
im powierzonych, a w przypadkach szczególnie poważnych usunięcie ze
Por. In epistolum ad Romanos, hom. 4, 1.
Por. tamże.
11
Por. P. SZCZUR, Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008, s. 345–350; E. STANIEK, Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia, Kraków 2007, s. 287–292.
12
Const. Apost. VI: 28, 2; VII: 2, 10.
13
SOBÓR LATERAŃSKI III, Kanon XI, 2.
14
Św. KATARZYNA ze SIENY, Dialog, Poznań 1987, s. 222–223.
9

10
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stanu duchownego”15. Instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa
z 2 lutego 1961 roku, promulgowana przez Jana XXIII, dotycząca wyboru
i formacji kandydatów do kapłaństwa, stwierdzała wyraźnie: „Tych, którzy są obciążeni perwersyjną inklinacją do homoseksualizmu lub pederastii
nie wolno dopuszczać do ślubów zakonnych i święceń kapłańskich”. Zalecała też natychmiastowe usuwanie z seminariów winnych choćby jednego
grzechu wspólnego z drugą osobą o tej samej lub odmiennej płci16. Wyraźne wskazania na temat homoseksualizmu zawarte są także w najnowszych
dokumentach Kościoła na ten temat. W 1975 r. Kongregacja Nauki Wiary
opublikowała Deklarację o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej „Persona
Humana” (29.12.1975), w której czytamy: „Skłonność homoseksualna nie
może w żaden sposób usprawiedliwiać aktów seksualnych. Akty te są wewnętrznie nieuporządkowane i w żadnym przypadku nie mogą zostać zaaprobowane”17.
Brak stwierdzenia, że sama predyspozycja jest nieuporządkowaniem,
spowodował, że pojawiły się błędne interpretacje, bo jeśli sama predyspozycja jest dobra, to w niektórych przypadkach dobre mogą być też wynikające z niej akty. Amerykański teolog, John McNeil, w wydanej w 1975 roku
książce Kościół a homoseksualizm, która szybko stała się głośna, twierdził, że
„mogą istnieć relacje homoseksualne moralnie dobre, gdy opierają się na
konstruktywnym altruizmie”. Szybko pojawiły się także kolejne prace, wzywające do rewizji tradycyjnego katolickiego nauczania w kwestii moralności seksualnej, jak np. Human Sexuality: New Directions in American Catholic
Thouhgt (Płciowość ludzka: nowe wskazania dla amerykańskiej myśli katolickiej),
opublikowana w 1977 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Teologów
Katolickich (Catholic Theological Society of America – CTSA). Miała ona służyć
jako „pomocne wskazówki praktyczne dla znękanych proboszczów, księży,
psychologów szkolnych i nauczycieli”18. W kolejnych deklaracjach Stolica
Apostolska odcinała się od takiego rozumowania, precyzując, że „szczególna skłonność osoby homoseksualnej, choć sama w sobie nie jest grzechem,
to jednak stwarza mniej lub bardziej silną skłonność do postępowania, które

KPK kan. 2359.
Canon Law Digest, t. 5, 1963, s. 452–486; por. M. GIERTYCH, Homoseksualizm duchowieństwa, „Opoka w Kraju” (2002) nr 42 (63), s. 9.
17
PH 8.
18
Por. G. WEIGEL, Odwaga bycia katolikiem. Kryzys, reforma i przyszłość Kościoła, tłum.
J. J. FRANCZAK, Kraków 2004, s. 67–69.
15
16
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z punktu moralnego jest złe. Z tego powodu sama skłonność musi być uważana za obiektywnie nieuporządkowaną”19.
W Liście do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych – wydanym przez Kongregację Nauki Wiary w 1986 r. – przypomniano także, że: „stanowisko moralności katolickiej opiera się na rozumie
ludzkim oświeconym wiarą i świadomie kierowanym pragnieniem czynienia woli Boga”20. Przypomniano jako argument przeciw homoseksualności:
„Aktywność homoseksualna nie wyraża komplementarnego zjednoczenia
zdolnego przekazać życie”21.
Chociaż Kościół potępia akty homoseksualne oraz piętnuje każdą formę
uwiedzenia, tym bardziej w przemocy, jednak z równą stanowczością odrzuca i uważa za grzeszne wszelkie przejawy pogardy, naigrawania się, wyszydzania i prześladowania „innych”. Ale także poucza, że doświadczający
skłonności homoseksualnych są zobowiązani do ich powściągania, do pracy
nad sobą i do unikania okazji do takich kontaktów22.
Dokument watykański z 1992 r. pt. Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych podkreśla, że „osoby
homoseksualne, jako osoby ludzkie mają te same prawa co wszyscy ludzie,
w tym prawo do takiego traktowania, które nie uwłacza ich godności osobistej. Niemniej nie mogą to być prawa absolutne. Mogą zostać słusznie
ograniczone ze względu na obiektywnie nieuporządkowane zachowania
zewnętrzne. Jest to nie tylko dopuszczalne, ale konieczne”23. „Istnieje niebezpieczeństwo, że ustawodawstwo uznające homoseksualizm za powód do
domagania się praw mogłoby w praktyce zachęcać osoby o homoseksualnej
predyspozycji do ujawniania jej, a nawet do poszukiwania partnera w celu
lepszego wykorzystania możliwości prawnych”24.
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Kościół katolicki nie
potępia osób mających skłonność homoseksualną, potępia jednak akty homoseksualne, ponieważ są sprzeczne z prawem naturalnym i wykluczają
19
KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych (1986), nr 3; zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.)
7 (1986), nr 10, s. 2.
20
Tamże.
21
Tamże, s. 7.
22
Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna. Dar – Wezwanie – Odpowiedź, t. 7: Moralność życia
społecznego, Warszawa 1993, s. 100–104.
23
KONGREGACJA NAUKI I WIARY, Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw
o niedyskryminacji osób homoseksualnych „Omosessualita” [w:] W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki i Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 12.
24
Tamże, s. 14.
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z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać aprobowane”25. Jako wskazówka duchowa dla takich osób Katechizm formułuje
postulat: „Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom
panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki
wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną,
mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej”26.
Jan Paweł II zabiera głos na temat homoseksualizmu przy okazji wydarzeń społecznych związanych z tą orientacja. I tak np. po rezolucji Parlamentu Europejskiego, uznającej prawo homoseksualistów do adopcji dzieci,
w przemówieniu na „Anioł Pański” 20 lutego 1994 r., Jan Paweł II wyraźnie
wskazał na niezmienne stanowisko Kościoła: „Moralnie niedopuszczalne jest
nadawanie sankcji prawnej praktyce homoseksualnej. Wyrozumiałość wobec
tych, którzy grzeszą i nie są w stanie uwolnić się od tej skłonności, nie jest
przecież równoznaczna ze złagodzeniem wymogów natury moralnej. Parlament w sposób nieuprawniony nadał walor prawny zachowaniom dewiacyjnym, niezgodnym z zamysłem Bożym: wiemy, że człowiek ulega słabościom,
ale Parlament w ten sposób poparł ludzkie słabości”. Temat statusu „małżeństwa” dla związków homoseksualnych poruszył papież także w przemówieniu wygłoszonym 21 stycznia 1999 roku do pracowników i adwokatów Roty
Rzymskiej: „Na przeszkodzie stoi tu przede wszystkim fakt, że obiektywnie
niemożliwa jest płodność takiego związku. Przeszkodą jest także brak przesłanek dla relacji opartej na wzajemnym dopełnianiu się osób, jaką Stwórca
ustanowił między mężczyzną a kobietą zarówno na płaszczyźnie fizyczno-biologicznej, jak i ściśle psychologicznej. Tylko w związku między dwiema
osobami odmiennej płci możliwe jest udoskonalenie jednostki przez jednoczące połączenie i wzajemne dopełnienie się w sferze psychofizycznej”27.
Kwintesencję nauki Kościoła na temat homoseksualizmu przypomina
Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie O legalizacji związków homoseksualnych z dnia 31.07.2003 r. Mówi ona, że w związkach takich „brakuje całkowicie elementów biologicznych i antropologicznych małżeństwa i rodziny,
które mogłyby być racjonalną podstawą dla zalegalizowania prawnego taKKK 2357.
KKK 2359.
27
Por. K. GOŁĘBIOWSKI, Nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu, „Biuletyn
KAI” (1994) nr 29, s. 20; D. PRAGER, Dlaczego judaizm odrzucił homoseksualizm?, „Fronda”
(1996) nr 6, s. 244–257.
25
26
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kich związków”28. Ewentualna adopcja dzieci byłaby zwykłą przemocą wobec bezbronnych, przekreślając albo utrudniając im rozwój psychoseksualny.
Związki homoseksualne „są szkodliwe dla prawidłowego rozwoju społeczności ludzkiej, szczególnie jeśli dopuściłoby się do wzrostu ich efektywnego
wpływu na tkankę społeczną”29.
Dwa lata później, w 2005 roku, ukazała się Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi
w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, podpisana przez papieża Benedykta XVI 4.11.2005 r. Zgodnie z nią od kandydatów
wymaga się dojrzałości afektywnej, która otworzy ich na ojcostwo duchowe.
Dokument potwierdził odróżnienie aktów homoseksualnych (które są grzechem ciężkim, wewnętrznie niemoralne, sprzeczne z prawem naturalnym)
od tendencji homoseksualnych (wewnętrznie nieuporządkowanych, stanowiących dla osób próbę). Jednak „Kościół głęboko szanując osoby, których
dotyczy ten problem, nie może dopuszczać do seminarium ani do święceń
osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione
tendencje homoseksualne lub wspierają tak zwaną kulturę gejowską’”30.
Sytuacja ta uniemożliwia tym osobom budowanie poprawnych relacji
do mężczyzn i kobiet, a także nie można ignorować negatywnych konsekwencji w późniejszym ich życiu, już po święceniach. Można jednak inaczej
traktować same tendencje homoseksualne, gdy są wyrazem przejściowego
problemy, np. związanego z dorastaniem. Jednak te tendencje muszą być
„wyraźnie przezwyciężone” przynajmniej trzy lata przed święceniami diakonatu. Wszyscy przełożeni – w tym biskup, rektor, przełożeni seminaryjni,
kierownik duchowy – są zobowiązani do rozeznania zdatności kandydatów
do święceń kapłańskich, w tym w sferze ich dojrzałości uczuciowej31.

28
KONGREGACJA NAUKI WIARY, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków
między osobami homoseksualnymi (03.06.2003) nr 7, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/uwagi_homoseks_03062003.html (dostęp: 03.06.2010).
29
Tamże, nr 8.
30
KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ, Instrukcja nt. kryteriów rozeznawania
powołania u osób z tendencjami homoseksualnymi ubiegających się o przyjęcie do seminarium i dopuszczenie do święceń (31.08.2005), nr 2, http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/dokumenty/stolica_apostolska/instrukcja_kek_nt_kryteriow.html (dostęp: 08.2010).
31
Tamże nr 3; por. G. MANSINI, L.J. WELCH, W posłuszeństwie Chrystusowi, „First
Things. Edycja Polska” (2006) nr 1, s. 10–12; R.J. NEUHAUS, Rozejm roku 2005, tamże,
s. 13–19; G. GRIZES, A. DULLES, Grzech, łaska i zero tolerancji. Wymiana zdań, tamże, s. 20–
29; E. MOBERLY, Homoseksualizm i prawda, tamże, s. 30–34.
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PRÓBY POMOCY I TERAPII
Na gruncie nauki katolickiej nieustannie rozumie się homoseksualizm
jako zaburzenie w rozwoju psychoseksualnym i podejmuje próby jego uporządkowania. Jest bowiem dużo osób, które na podstawie własnego doświadczenia zdominowania życia przez pociąg homoseksualny czują, że są po
prostu homoseksualistami. Jednak inne osoby próbują przezwyciężyć ten rodzaj uwarunkowania. Na drodze wewnętrznej refleksji homoseksualista jest
w stanie podjąć decyzję zanegowania homoseksualnych impulsów, spokojnie
samodzielnie lub we wspólnocie terapeutycznej dorastając do tej decyzji32.
Przy różnego rodzaju ośrodkach duszpasterskich i formacyjnych powstały środowiska prowadzące tego typu terapię. Przykładem może być
Niemiecki Instytut dla Młodych i dla Społeczeństwa, będący gałęzią wspólnoty „Christen in der Offensive”, czy grupy „Odwaga” (w Polsce działające
np. przy Ośrodku Światło-Życie, jako organizacja „Courage” mające swój
międzynarodowy zarząd), zrzeszenie „Rieky” (Rzeki) na Słowacji podejmujące problem homoseksualizmu i współpracujące z Konferencją Episkopatu.
W pracy terapeutycznej zwraca się uwagę na potrzebę stworzenia klimatu
bezpieczeństwa i zrozumienia, precyzyjnego określania wagi problemu,
a także ustalenia oczekiwań osób, które zgłaszają się na terapię. Konieczna
jest także umiejętność stawiania wymagań i dokonywania nieustannego rozeznania. Niezbędna jest edukacja seksualna oraz powstawanie środowiska,
które będzie wspierało proces zdrowienia osób o orientacji homoseksualnej.
Z pewnością rozwiązaniem problemu nie jest samo zawarcie małżeństwa.
Terapia musi obejmować wstępnie zerwanie z zachowaniami seksualnymi
i tworzenie systemu wsparcia (terapia zachowań); ugruntowanie decyzji zerwania z homoseksualizmem przez budowanie poczucia własnej wartości,
doświadczenia religijne, treningi komunikacji i techniki rozwiązywania problemów (terapia poznawcza); a także uzdrawianie zranień od osób tej samej płci, prowadzenie ku przebaczeniu, rozpoczęcie procesu wyrażania żalu
(terapia psychodynamiczna); oraz uzdrawianie zranień w relacjach do płci
przeciwnej (również terapia psychodynamiczna)33.
32
Por. B. GROESCHEL, Czekając na łaskę: dla tych, którzy nie są w stanie wypełnić przykazań, „Znak” (2007) nr 630, s. 78–94; G. VAN den AARDWEG, Tęczowa książeczka czyli
zwalczanie homoseksualnych uczuć, „Fronda” (2007) nr 43, s. 243–259.
33
Por. R. COHEN, Uzdrawianie homoseksualizmu, [w:] Wyzwolenie w Chrystusie jako
zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej, cz. 2. Materiały z Drugiej
Konferencji Międzynarodowej Lublin – Dąbrowica (20–22.10.2000), red. I. CHŁOPKOWSKA,
Krościenko 2001, s. 15–65; por. Praca w grupach i dyskusja, [w:] tamże, cz. 3 (2002), s. 61–89;
Dyskusja panelowa, [w:] tamże, cz. 1 (2000), s. 67–91.
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Terapia osiąga ok. 25% skuteczności, chociaż niekiedy wyniki są wyższe
– są takie same jak w przypadku leczenia podobnych problemów psychologicznych: około 30% doświadcza uwolnienia od symptomów, a dalsze 30%
poprawy. Niestety szereg wpływowych osób i grup zawodowych ignoruje
te dane – jak zanotowano w Oświadczeniu Stowarzyszenia Lekarzy USA34.
Osiągnięciem w tej dziedzinie jest doprowadzenie do zrozumienia siebie
i swoich lęków, co daje możliwość uwolnienia się od ryzykownych dla kondycji psychiczno-moralnej każdego człowieka zachowań seksualnych35.

PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE
Bolesnym tematem, który zaważył w ostatnich latach w dyskusji nad
moralną wartością homoseksualizmu, były oskarżenia wielu duchownych
katolickich o przestępstwa pedofilii. Najczęściej były one powiązane z homoseksualnymi orientacjami tych duchownych (jedna trzecia przestępstw
pedofilii dotyczy sprawców – homoseksualistów). Znane przypadki molestowania nieletnich przez duchownych były wyciszane, często pieniędzmi,
a winowajców wysyłano do innych parafii. Taki proceder ujawniono w 111
diecezjach spośród 178 istniejących w Stanach Zjednoczonych – w tym 8 kierowanych przez kardynałów. Pierwsze przypadki ujawniono w 2002 roku.
W ciągu sześciu lat wysunięto ponad 13 tysięcy oskarżeń wobec duchownych, a tytułem odszkodowań wypłacono ofiarom przestępstw seksualnych
2,2 mld dolarów36. Później pojawiły się tego samego typu oskarżenia w innych krajach katolickich: w Australii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Holandii37.

Por. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY USA (CATHOLIC MEDICAL
ASSOCIATION USA), Homoseksualizm i nadzieja, przekł. M. GIERTYCH, Kraków 2004,
s. 21–32.
35
Por. R. COHEN, Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, Kraków
2002; J.F. HARVEY, Prawda o homoseksualizmie, Warszawa 1999; D. ANGE, Homoseksualizm. Czym jest? Do czego prowadzi?, Kraków 1992, s. 41–56; M. PILŚNIAK, Kiedy po pomoc
przychodzi homoseksualista, „List” (2004) nr 9, s. 40.
36
Por. M. HOROSZEWICZ, Homoseksualizm jako problem duchowieństwa w USA,
[w:] Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy, red. Z. Stachowski, Warszawa–Tyczyn 2000,
s. 221–241; M. GIERTYCH, Homoseksualizm duchowieństwa, art. cyt., s. 5–11.
37
Por. C. DEVENEY, Spisek milczenia (Scotland on Sunday, 10.05.2009), „Forum”
(2009) nr 21, s. 58–61; C. GMYZ, Zły dotyk w sutannie, „Wprost” (2007) nr 11, s. 42; Skandal
w Kurii, „Rzeczpospolita” (2007) nr 62.
34
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Zwrócono uwagę na istnienie tzw. lobby homoseksualnego w Kościele,
braki w formacji seminaryjnej, niekompetencję większości biskupów w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec działań przestępczych księży. Biskupi w Stanach Zjednoczonych, na konferencji w Dallas, w 2003 roku, powołali Krajową Radę Rewizyjną, złożoną głównie ze świeckich, która miała
kontrolować sposób wdrażania nowych zasad dyscyplinarnych wobec duchownych. Rada przeprowadziła m.in. 1,6 mln kontroli dotyczących przeszłości personelu parafii i szkół katolickich; 6 mln dzieci przedszkolnych
wysłuchało prelekcji przestrzegających przed pedofilami. Okazało się, że problem pedofilii dotyczy także innych wyznań. Na próby sugerowania, że pedofila wiąże się z problemem celibatu, odpowiedzią były dane statystyczne:
wśród katolickich duchownych pedofile stanowią odsetek od 0,2% do 1,7%,
a problem ten dotyczy 2 do 3% protestanckich duchownych, których celibat
nie obowiązuje38. Za przykładem Kościoła katolickiego Kościół ewangelicko-luterański w USA, Kościół episkopalny, Kościół prezbiteriański w USA, Zjednoczony Kościół Metodystów i Zjednoczony Kościół Chrystusa zrewidowały
lub wprowadziły zasady wykrywania wykroczeń na tle seksualnym i wprowadziły jasne procedury usuwania pastorów dopuszczających się tego typu
czynów39.
Ogrom zgorszenia i skala występowania przypadków duchownych
przestępców – pedofilów nie mogły oczywiście w żaden sposób zmienić oceny grzechu sodomii. Poza zastosowaniem kanonicznych norm wewnętrznych dla Kościoła duchowni przestępcy mieli podlegać prawu karnemu, jak
wszyscy winni tego typu czynów. Papież Benedykt XVI, w liście do katolików
w Irlandii, zwrócił się też do kapłanów i zakonników, którzy dopuszczali się
nadużyć seksualnych wobec dziewcząt i chłopców (w USA 80%, zanotowanych przypadków wykorzystania seksualnego dotyczyło chłopców): „Zdradziliście zaufanie, jakie pokładali w was młodzi i niewinni ludzie oraz ich
rodzice. Musicie za to odpowiedzieć przed Bogiem wszechmogącym, ale także przed odpowiednio do tego ustanowionymi sądami. Utraciliście szacunek
społeczności Irlandii i okryliście wstydem i hańbą wszystkich współbraci. (...)
Wraz z ogromną krzywdą wyrządzoną ofiarom, wielką szkodę popełniono
wobec Kościoła i w kwestii społecznego postrzegania kapłaństwa i życia za-

38
Por. Ph. JENKINS, Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis, Oxford
1996, s. 50, 81.
39
Por. J. SHELLER, Kosztowne pokuszenie (US News and World Report, 11.02.2002),
„Forum” (2002) nr 9, s. 36–37.
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konnego. Wzywam was, byście zrobili rachunek sumienia, wzięli na siebie
odpowiedzialność za popełnione grzechy i z pokorą wyrazili swój żal”40.
Nie pomniejszając w żadnym stopniu zła przestępstw molestowania
seksualnego przez duchownych, można zauważyć, że ta sytuacja wyzwoliła
kolejne ataki środowisk laickich na naukę chrześcijańską. Miało to już miejsce w historii, gdy system komunistyczny i hitlerowski występował przeciw
Kościołowi jako rzecznik moralności. Powoływanie się na kondycję moralną
duchowieństwa towarzyszyło, np. w Hiszpanii, dokonaniu tzw. „rewolucji
Zapatero”, która łączyła się z legalizacją małżeństw homoseksualnych, usunięciem krzyży z instytucji publicznych, liberalizacją aborcji, uproszczeniem
procedury rozwodowej, szerszym udziałem osób homoseksualnych w polityce. Propaganda i naciski mediów doprowadziły do sytuacji, że w kraju,
w którym 74% ludności deklaruje się jako wierzący, 60% popiera małżeństwa
gejów, 42% nigdy się nie modli, a 50% bywa w kościele jedynie przy okazji
chrztu, ślubu czy pogrzebu. Środowiska homoseksualne zaczęły też wywierać wpływ na obsadę stanowisk kościelnych, np. w Belgii, w 2010 roku, zdecydowanie wystąpiły przeciw nominacji na arcybiskupa Brukseli i prymasa
Belgii Andre Leonarda, znanego ze swych tradycyjnych poglądów, zwłaszcza oceny homoseksualizmu. Jak przyznano: „właściwie zarzuca mu się to,
że jest katolikiem”41.
Dokonywana przy tych okazjach manipulacja polega na utożsamianiu
krytyki z nienawiścią. Pojawiły się także naciski na Kościół bardziej jednoznaczne, promujące homoseksualizm jako formę aktywnego życia zgodną
z wiarą chrześcijańską. Przykładem może być powstanie w Holandii organizacji Katholieke Homo-Pastores, grupującej duchownych, którzy chcą być
zaakceptowani jako homoseksualiści. Podobnych pro-homoseksualnych czy
przykościelnych organizacji homoseksualnych jest więcej, jak np. w Stanach
Zjednoczonych: Dignity czy New Ways Ministry. Ich członkowie twierdzą,
że „Kościół ma wiele kolorów i jednym z nich jest kolor homoseksualistów”,
którzy mogą Go wzbogacać. Homoseksualizm musi przestać być uważany
za grzech – takie stanowisko w przeszłości wynikało z ignorancji. Duchowni
zaś mają prawo wyrazić swoje uczucia do partnera aktywnym życiem sek40
BENEDYKT XVI, List do katolików w Irlandii, „Głos Matki Kościoła” (2010) nr 4 (98),
s. 16; S. DUDA, Podwójny gwałt. Rozmowa z dr. Leslie Lothstein, ekspertem leczenia pedofilii,
prowadzącym terapię księży, „Newsweek Polska” (2008) nr 13, s. 75–77; A. STOPKA, Instrukcja kryzysowa, „Gość Niedzielny” (2008) nr 12, s. 28–29.
41
T. JAKLEWICZ, Kij w mrowisko, „Gość Niedzielny” (2010) nr 4, s. 24–25; por. J.L.
BARBERIA, Rewolucja w kraju macho (El Pais, 25.07.2010), „Forum” (2010) nr 33, s. 11–13;
W. KULBAT, Procesy obyczajowe przeciw Kościołowi, „Niedziela” (2010) nr 15, s. 4–5.
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sualnym42. Delikatniejszą formą nacisku jest pojawianie się różnego rodzaju
ulotek i pouczeń dla duchownych, celem złagodzenia „atygejowskiego” języka i wypracowania bardziej przyjaznych postaw wobec środowiska homoseksualnego. Pojawienie się takiej ulotki na Wyspach Brytyjskich w 2008
roku, która – według dziennikarzy – powstała z inicjatywy biskupów katolickich, spotkała się z aprobatą ruchu gejowskiego. Zaznaczali oni, że „brakuje
im tylko korekt w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz zmiany opinii w sprawie małżeństw homoseksualnych u papieża Benedykta XVI”. Działania te
mają na celu pozbawienie Kościoła wyrazistości i pozostawienie oceny aktywności homoseksualnej subiektywnej ocenie zainteresowanych43.
Pomimo nacisków i różnego rodzaju działań antychrześcijańskich, prowokowanych przez środowiska homoseksualne, opinia Kościoła pozostaje
niezmienna. Kościół przypomina, że duchowni mają obowiązek, opierając
się na Biblii, uczyć wiernych prawdy o prawie Bożym, także w dziedzinie życia seksualnego. Kościół korzysta przy tym z wolności słowa, gwarantowanej w konstytucjach i konkordatach zawartych z poszczególnymi krajami44.
Homoseksualizm jest rodzajem rozdarcia w człowieku i wiąże się z napięciem między przyjętą przez wierzącego normą postępowania, a pragnieniem
własnego ciała. Sama skłonność seksualna jest rodzajem zaburzenia, ale nie
może być grzechem, gdyż nie jest aktem woli. Kościół ocenia ją bardzo negatywnie i jednocześnie oferuje pomoc osobom dotkniętym tym zaburzeniem. Czym innym jest jednak wolna jej akceptacja, a czym innym czynny
homoseksualizm – potępiany przez Biblię i w nauczaniu Kościoła. Tolerancja
nie oznacza akceptacji. Magisterium Kościoła troszczy się, by podejmowana
ocena moralna czynów homoseksualnych nie uwzględniała tylko zasady, ale
także indywidualne sytuacje. Należy starać się zrozumieć „homoseksualną
predestynację, zwracając uwagę na potrzebę roztropności w osądzaniu winy
czynów homoseksualnych”45.
42
Por. T. KOSTER, Homoseksualizm wzbogaca Kościół. Rozmowa z dominikaninem, mistrzem nowicjatu, działaczem Katholieke Homo-Pastores, „Fronda” (1997) nr 9/10, s. 350–354.
43
Por. b.a., Instrukcja dla księży, „Niedziela” (2008) nr 50, s. 33; D. KOWALCZYK,
Homoseksualizm a cywilizacja miłości, „Znak” (2001) nr 550, s. 4–8.
44
Por. V. GRINSTEINS, Homoseksualizm: perwersja, „orientacja”. Rozmowa z kard.
J. Pujatsem, abpem Rygi, „Polonia Christiana” (2008) nr 2, s. 45–48; A. WASAK, „Nie” wobec związków homoseksualnych. Rozmowa z bpem Z. Kiernikowskim ordynariuszem siedleckim,
„Nasz Dziennik” 30–31 VIII (2003), s. 9; G. GRZEGORSKI, Przerwane milczenie o męskiej
miłości, „Przegląd Powszechny” (1994) nr 12, s. 329–339.
45
KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, dok. cyt., 3.
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Kościół uczy więc, aby z wielką ostrożnością rozeznawać każdy przypadek, a okazywana pomoc nie może się sprowadzać jedynie do przypominania oficjalnej nauki Kościoła. Jeżeli to konieczne, należy, jak podaje deklaracja
Persona Humana, zasugerować „pomoc medyczną i psychologiczną ze strony
osób świadomych i respektujących to, co naucza Kościół”46. Duszpasterstwo
wobec osób o skłonnościach homoseksualnych powinno korzystać z pomocy
środowisk terapeutycznych. Ponieważ „osoba homoseksualna, jak zresztą
każda istota ludzka, koniecznie potrzebuje pomocy na różnych poziomach
jednocześnie”47. To przypomnienie jest tym bardziej aktualne, że trwająca
wokół homoseksualizmu dyskusja uwikłana jest najczęściej w spory ideologiczne, którym brak głębszego fundamentu antropologicznego48.
Niebezpiecznym zjawiskiem w duszpasterstwie homoseksualnym jest
brak właściwego przygotowania duchownych do rozwiązywania problemów moralnych z tego zakresu życia wiernych. W opublikowanej w Stanach
Zjednoczonych książce Henri Nouwena, holenderskiego księdza i psychologa The Wounded Healer (Zraniony Pasterz), pojawiła się sugestia, że kapłani
zostali błędnie uformowani w seminariach (zwłaszcza w latach 1960–1980)
i jako „zranieni pasterze” nie potrafią ponieść ciężaru porady duchowej dla
osób, które jej potrzebują. Sami „zranieni” przez niemoralne prowadzenie
się mają pokusę dawać swego rodzaju przyzwolenie na ten rodzaj grzechów.
Ich sposób życia eliminuje ich jako „uzdrowicieli”, dlatego ich miejsce spowiedników powinni zająć terapeuci. Taki pogląd łatwo usprawiedliwiał brak
troski o duszpasterstwo ludzi potrzebujących pomocy duchowej w zakresie
życia seksualnego. Ten sposób myślenia prowadził także do utraty poczucia własnej tożsamości przez duszpasterzy. Ponadto w procesie reorientacji
seksualnej zaniedbano rolę życia sakramentalnego, a zwłaszcza Sakramentu
pokuty. Różnorodność poglądów na temat moralnej wartości czynów homoseksualnych, które występują w różnych wspólnotach i środowiskach chrześcijańskich, w żadnym stopniu nie wpływa na zmianę oficjalnej nauki Kościoła, która odwołuje się do najbardziej podstawowych i fundamentalnych
PH 8.
KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, dok. cyt., 16.
48
Por. J. AUGUSTYN, Homoseksualizm, dz. cyt., s. 277–284; B. RADZIEJEWSKI, Na
celowniku homolobbystów. Rozmowa z ks. dr. Dariuszem Oko, „Fronda” (2009) nr 51, s. 188–
208; K. LEWKOWICZ-SIEJKA, Posmak skandalu, „Znaki Czasu” (2009) nr 7–8, s. 14–15; T.
ŚLIPKO, 9 dylematów etycznych, Kraków 2010, s. 54–63; S. WITEK, Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988, s. 143–145; G. WEIGEL, Odwaga bycia, dz. cyt., s. 70–84; KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE LEKARZY USA, Homoseksualizm, dz. cyt., s. 35–40.
46
47
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ocen, zawartych w Objawieniu Bożym. Tylko bowiem podważenie tej oceny
mogłoby zmienić tę ocenę. Jednak elastyczność w tym względzie zawsze zakrawa na zdradę Prawdy, którą wierzący przyjął jako wyznacznik dla swego
życia.

THE CHURCH’S TEACHINGS ABOUT THE HOMOSEXUALITY
In describing the creation of the world the God’s image is invoked, which separates
one reality from another. Satan mixes these limits, it destructs the God’s order. In this
context, homosexuality is an attack on the world of differences, namely the world of God,
in which the woman is a woman and a man a man.
The diversity of views about the moral value of homosexual acts, which occur in
different communities and Christian circles, in no way alter the official teachings of the
Church, which refers to the most basic and fundamental evaluations, contained in Divine
Revelation. Indeed, only the undermining that assessment could change that assessment.
However, flexibility in this regard has always sounds like the betrayal of the truth, which
the believer accepted as the indicator for his life.
tłum. Krzysztof Magdij
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PRZEMOC W RODZINIE
W KONTEKŚCIE KRYZYSU ŻYCIA DUCHOWEGO

Socjologiczne definicje rodziny podkreślają charakter więzi małżeńskiej,
rodzicielskiej i formalnej, panującej w tej podstawowej komórce społecznej1.
To właśnie ze względu na zróżnicowane więzi społeczne dzielimy często rodzinę na normalną, niepełną, zreorganizowaną, zdezorganizowaną, zdemoralizowaną czy zastępczą2. Już sam ten podział sygnalizuje z różnym natężeniem możliwe problemy prowadzące do kryzysu rodziny. Jednym z nich
jest przemoc jako patologiczny sposób rozwiązywania konfliktów i realizacji
życiowych celów3. Przemoc określa się najczęściej jako podtyp agresji sprowadzający się do nieuprawnionej, społecznie szkodliwej fizycznej napaści.
Chodzi więc o celowe wyrządzenie komuś krzywdy. Używa się też tego
terminu w odniesieniu do krzywdy natury psychicznej. Poza tym mówi się
o przemocy strukturalnej, czyli wywieranej przez niesprawiedliwe struktury
społeczne4.
Dla człowieka wierzącego wszelkie przejawy agresji domagają się nie
tylko pomocy psychologicznej czy prawnej, ale także duchowej. Jednocześnie
każdy kryzys, więc również i kryzys członków rodziny, zgodnie z pierwotnym sensem greckiego słowa κρίσις, łączy się z wyborem, decyzją i przemianą, stanowiąc nie tylko zagrożenie, ale również szansę na nowy początek5.
Kazimierz Dąbrowski w swej teorii dezintegracji pozytywnej podkreślał
wręcz, że warunkiem rozwoju osobowości jest rozpad, dezintegracja pierwotnej struktury psychicznej, prowadząca poprzez wewnętrzne konflikty,
Por. W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 177.
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 31–33.
3
Por. tamże, s. 53.
4
Por. tamże, s. 52.
5
Por. H.L. OLLIG, Krise, [w:] Lexikon Für Theologie und Kirche, t. 6, Freiburg im Breisgau 2006, k. 483.
1
2

300

Ks. Wojciech Zyzak

poszukiwania i akty wyboru do integracji psychiki na wyższym poziomie.
Interesujące są próby interpretacji w tym kluczu rozwoju życia duchowego
człowieka, aż po wyżyny doświadczeń mistycznych6. Poziom duchowy rodziny zależy od duchowej kondycji każdego z jej członków. Dopiero w tej
perspektywie rozumie się w pełni słowa Jana Pawła II, że pierwszym zadaniem rodziny „jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym
działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób”7. Nie jest to możliwe bez relacji do Boga, skoro On sam jest źródłem miłości o charakterze
personalistycznym, będącej nieodzownym fundamentem małżeństwa i rodziny. Małżonkowie zjednoczeni w „komunii osób” stają się doskonałym
obrazem Boga w Trójcy Jedynego a poprzez sakrament ich miłość zostaje
wszczepiona w tę miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem8.

PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE
Jak pisze J. Mastalski, „na całym świecie zauważa się ogromny kryzys
rodziny, który przejawia się między innymi w różnego rodzaju formach
przemocy i agresji, dotykających domowy Kościół”9. Zasadniczo wymienia się
cztery formy przemocy rodzinnej, czyli przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i zaniedbanie10. Wyrastają one na podłożu ekonomicznych, etycznych
i wewnątrzrodzinnych czynników współczesnej dekonstrukcji rodziny11. Pośród zewnętrznych zjawisk stymulujących przemoc w rodzinie należy podkreślić chaos aksjologiczny, nadmierną konsumpcję jako przedsionek „cywilizacji śmierci”, agresję szkolną, propagowanie agresji w mediach, zwłaszcza
w Internecie i telewizji, oraz dzielący domowników wpływ sekt12.
Coraz bardziej niepokojące zjawisko brutalizacji mediów skłoniło Jana
Pawła II do przypomnienia, że erotyzm, przemoc, apologia rozwodów czy
antyspołecznych postaw młodzieży godzi w podstawowe wartości rodziny
i jest zamachem na prawdziwe dobro człowieka13. Również wewnątrz saPor. J. SKAWROŃ, Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007, s. 7.
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 18.
8
Por. J. MISIUREK, Sakramentalny wymiar miłości, [w:] „Homo meditans” XV, Małżeństwo – przymierze miłości, red. J. MISIUREK, W. SŁOMKA, Lublin 1995, s. 37.
9
J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 345.
10
Por. tamże, s. 65.
11
Por. tamże, s. 41–50.
12
Por. tamże, s. 153–228.
13
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 76.
6
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mej rodziny można stwierdzić pewne determinanty postaw agresywnych
w postaci rozbicia rodziny, problemów alkoholowych, bezrobocia, braku
konsekwencji w wychowaniu i czasu dla dzieci a także upośledzenia i niepełnosprawności14. W ostatnim wypadku chodzi o fakt, że rodziny z osobami niepełnosprawnymi nie tylko są narażone na przemoc zewnętrzną, ale
i same mogą stać się toksyczne, gdyż nieumiejętność poradzenia sobie z niepełnosprawnością może prowadzić do tzw. przemocy ukrytej15. Z powyższym wiążą się pewne rodzinne syndromy generujące przemoc: syndrom
„zagubionej religijności”, syndrom wyuczonej bezradności, syndrom pourazowego stresu i syndrom samotności16.
Za każdym z tych problemów kryje się jakaś forma ludzkiej niedojrzałości, zarówno psychicznej, jak i duchowej. Nasilenie tych form jest szczególnie
widoczne w różnych typach zaburzenia osobowości. Zaburzenia te obejmują głównie następujące cechy: „trwała niezdolność do nawiązania głębokiej
więzi uczuciowej, bezosobowy stosunek do życia seksualnego, brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności, nieumiejętność odraczania zaspokajania potrzeb, autodestrukcyjny sposób życia, brak wglądu w przyczyny
własnych niepowodzeń, szybkie zniechęcanie się i wycofywanie z podjętych
działań, niezdolność planowania odległych celów i przewidywania skutków
własnego postępowania, niezdolność do wyciągania wniosków z własnych
doświadczeń. Te zaburzenia często uniemożliwiają nawiązanie zdrowych relacji we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej”17.
Skoro zaś rodzina wytwarza u dziecka moralną kontrolę nad własnym
postępowaniem, kształtuje światopogląd i tak czyni go członkiem określonego społeczeństwa oraz konsumentem i producentem dóbr jego kultury,
wszelkie syndromy dotykające członków rodzin zaburzają zarówno poprawność relacji domowych, jak i uczą toksycznych zachowań prowadzących niejednokrotnie do różnego rodzaju konfliktów, a w konsekwencji rodzących
przemoc18.
S. Steunden podzielił współczesne problemy w funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny na trzy grupy czynników: oparcie się małżeństwa na więzi
podmiotowej, a w konsekwencji uzależnienie jego trwałości od charakteru
i osobistych cech partnerów; sprzeczność między utrzymującymi się pogląPor. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 80–152.
Por. tamże, s. 349.
16
Por. tamże, s. 229–275.
17
Por. S. STEUDEN, Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie, [w:]
„Homo meditans” XV..., dz. cyt., s. 207.
18
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 347.
14

15
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dami na temat roli żony i męża w związku małżeńskim a faktycznymi wymaganiami chwili; rozbieżność stanowisk między prawem cywilnym a kościelnym w odniesieniu do nierozerwalności małżeństwa i do planowania
rodziny. Każdy z tych czynników może w zasadniczy sposób wpływać na
tworzenie się nieprawidłowości w zakresie współżycia małżeńskiego i funkcjonowania rodziny19. Tymczasem rodzina jako przestrzeń intymności jest
najważniejszym gwarantem psychicznej stabilizacji, kształtowania tożsamości osobowej i społecznej oraz sensu życia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba pomocy rodzinom w których panuje chaos aksjologiczny, choćby przez
duszpasterzy docierających do sumień poszczególnych członków rodziny20. To jest perspektywa teologii duchowości, gdyż zniekształcenie sumienia dzieje się zawsze na drodze zaniedbań w poszukiwaniu pełnej prawdy
i przez przyzwyczajenie do grzechu (por. KDK 16). Nie zapominamy przy
tym o grzesznych strukturach społecznych, czy też grzechu społecznym jako
nagromadzeniu grzechów indywidualnych, utrudniającym prawidłowe
funkcjonowanie sumienia poszczególnych członków danej społeczności21.
Inspirujące pod tym względem jest studium R. Crossa na temat relacji
pomiędzy brakiem ascezy a szczególną formą przemocy w postaci nadużyć
seksualnych wobec dzieci22. Można wręcz zaryzykować tezę, że wszelka
postać agresji, również w rodzinie, wynika z braku prawdziwej duchowości, która nie może obyć się bez pewnej formy ascezy. Nie musi tu chodzić
o proponowanie małżonkom ascezy wypracowanej przez wieki w ramach
duchowości ascetycznej. E. Larkin zaproponował nową jej formę, bardziej
odpowiednią dla ludzi żyjących pośród świata. Ta nowa asceza akcentuje
pośrednie przezwyciężenie zła przez bycie dobrym chrześcijaninem, spełniającym obowiązki, przyjmującym niepowodzenia i w pełni poddającym się
prowadzeniu Ducha. Ważna jest tu stopniowa realizacja wymagań łaski, odpowiedź na wezwanie Boga, by przekraczać siebie w akcie miłości i służby,
a nie technika neutralizacji niskich skłonności. Walka rozgrywa się tu raczej
między człowiekiem pozbawionym łaski a człowiekiem duchowym, który
żyje w Duchu Świętym.
W tej koncepcji chrześcijanin pragnie znajdować Boga tam, gdzie On
chce do niego przyjść, czyli w spotykanych ludziach, w pracy i w społeczeńPor. S. STEUDEN, Osobowościowe uwarunkowania, dz. cyt., s. 199.
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 346.
21
Por. J. NAGÓRNY, Formacja chrześcijańskiego sumienia małżonków, [w:] „Homo meditans” XV..., dz. cyt., s. 109.
22
Por. R. CROSS, The Collapse of Ascetical Discipline And Clerical Misconduct: Sex and
Prayer, „Linacre Quarterly” 73 (1994) nr 1, s. 4.
19
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stwie. To wyklucza niezdrową, emocjonalnie zabarwioną ucieczkę od świata
pod przykrywką duchowego życia. Chęć miłowania jedynie Boga może być
bowiem zasłoną braku miłości do świata, formą alibi dla egoistycznego braku zainteresowania innymi czy dla niechęci przyjęcia ludzkich zadań. Wtedy
jest to fałszywa duchowość. Nie można jednak zapomnieć, że w tej koncepcji
zawarte jest niebezpieczeństwo przesadnego optymizmu, w którym wszelka
moralnie prawa miłość i każde radowanie się dobrami świata jest uznawane
za autentycznie chrześcijańskie działanie, bez pytania, czy rzeczy te w konkretnym wypadku odpowiadają Bożej woli. Taka duchowość może stać się
wymówką dla zbyt wielkiej łagodności wobec siebie.
Tymczasem prawdziwa duchowość również w wypadku małżonka
i rodzica wymaga pozytywnego odkrywania w każdej rzeczywistości na
nowo właściwej miary ascezy. Łatwiej bowiem jest w postawie eschatologicznej odrzucić jakieś pragnienie całkowicie, niż w konkretnym przypadku
stale podchodzić do niego z wymaganą miarą. Jednak zdaniem E. Larkina
nie ma powodu, by ta nowa asceza nie mogła prowadzić do świętości, gdyż
totalne wyrzeczenie się siebie jako warunek totalnej miłości nie musi zawsze
przybierać formy opisywanej przez Jana od Krzyża. Święty chrześcijanin
może osiągnąć te wyżyny w rodzinie i świecie, czyniąc życie coraz bardziej
służbą i miłością, by ostatecznie pozostawić własne „ja” i żyć całkowicie dla
Boga i bliźnich23.
Także małżonek i rodzic nie może zapomnieć, że krzyż przynależy do
jego kondycji, zarówno w jego chcianej formie celowo podejmowanej ascezy, jak i w formie na którą się zgadza a nawet ją miłuje, choć jej nie sprawia,
ale otrzymuje od Boga i wydarzeń życia codziennego. To w tej perspektywie trzeba widzieć liczne trudności, próby, porażki i pokusy, które stanowią
część chrześcijańskiej codzienności małżonków i rodziców. Bóg daje światło
i siłę pośród nocy i słabości tym, których serce jest gotowe przyjąć je z Jego
ręki jako wymagania Jego miłości. Tę samą oczyszczającą funkcję spełnia
chciana ofiara rozważana w aspekcie bolesnego oderwania. Angażując się
w dzieło świata, by zachować królewską godność wobec stworzenia, dobrze
jest od czasu do czasu poświęcić coś, odrywając się od wszelkiej ludzkiej,
utylitarystycznej ambicji i czyniąc to jedynie dla Boga. Dobrze jest też od czasu do czasu odmówić sobie zaspokojenia jakiejś ciekawości, odłożyć lekturę,
na którą się ma zbyt wielką chęć czy zaakceptować wrażenie, że nie jest się
na bieżąco z najnowszymi troskami świata. Przede wszystkim jednak chodzi
Por. E. LARKIN, Die Askese im modernen Leben, „Internationale Zeitschrift für Theologie Concilium” (1966), s. 703–707.
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o mądrość krzyża, która potrafi przyjąć słabość i porażkę tam, gdzie zwykłe
doczesne myślenie dąży jedynie do pokazania siły oraz namacalnego i pełnego sukcesu24. Taka duchowa postawa chroni małżonków i rodziców przed
nierealistyczną wizją życia pozbawionego trudności i kryzysów, co pozwala
je przezwyciężyć bez konieczności uciekania się do agresji i przemocy.

TROSKA O ŻYCIE DUCHOWE MAŁŻONKÓW
Wiele prowadzących do przemocy konfliktów między małżonkami wydaje się wypływać z braku zrozumienia dla różnic płynących z odmienności
i prawdziwej równości płci. Wydaje się, że w kręgu cywilizacji judeochrześcijańskiej, w porównaniu z innymi kulturami, po okresie napięć, postulat
równouprawnienia kobiet został spełniony25. Wciąż jednak pewna retoryka
walki utrzymuje się w feminizmie, którego nurt egalitarny przyjmuje cielesną i duchową strukturę za nieistotną i nieobowiązującą, nurt dyferencyjny
wartościuje ją i przeciwstawia – jako przewagę – cielesnej i duchowej strukturze mężczyzny26. Tymczasem słuszne wydaje się podejście dostrzegające
równość człowieczeństwa, z jednoczesnym akcentowaniem różnicy płci27.
Źródłem napięć w małżeństwie jest wciąż jeszcze kwestia pracy kobiety. Pamiętać trzeba, że „choć przed kobietą otwierają się perspektywy pracy zawodowej w społeczeństwie oraz apostolstwa w Kościele, niczego nie można porównać z niezwykłą godnością, której źródło stanowi macierzyństwo, kiedy
przeżywane jest we wszystkich swoich wymiarach”28.
Zarówno mąż jak i żona winni pamiętać o niebezpieczeństwach związanych ze współczesnym rozwojem pracy, a zwłaszcza techniki. W wyniku
grzechu łatwość panowania nad naturą została ograniczona. Jeśli człowiek
nie jest uważny, technika z roli środka może stać się czynnikiem panującym i człowiek zniży się do roli „obsługiwania” maszyny. Nie tylko ludzkie
Por. Y. M.-J. CONGAR, Jalons pour une théologie du laïcat, Paris 194, s. 624–628.
Por. J. SÁNCHEZ de MURILLO, Vom Wesen des Weiblichen, [w:] Edith Stein Jahrbuch, t. 2, Das Weibliche, Würzburg 1996, s. 68.
26
Por. H.B. GERL-FALKOVITZ, Gleichheit und Unterschied. Wo ist die Frauenfrage angelangt?, [w:] Edith Stein Jahrbuch, t. 2, dz. cyt., s. 59–61, 64; E. ADAMIAK, Nowy wiek i feminizm, [w:] Kobieta w nowym wieku, red. J. BOLEWSKI, Kraków 2001, s. 90.
27
Por. H. B. GERL-FALKOVITZ, Gleichheit und Unterschied, dz. cyt., s. 66; O. WOLFF,
Die kosmische Dimension der Geschlechter, [w:] Edith Stein Jahrbuch, t. 2, dz. cyt., s. 330.
28
JAN PAWEŁ II, Niezwykła wielkość macierzyństwa (Katecheza środowa z 20.07.1994),
[w:] JAN PAWEŁ II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. WERON, Poznań 1997,
s. 98.
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zepsucie jest źródłem szkodliwych nadużyć rzeczy. Także społeczne siły
człowieka przez grzech ucierpiały, czego symbolem jest wieża Babel. Dlatego można mówić o podwójnym obliczu fenomenu techniki, która oznacza wzrost poznania praw natury, ale też wyobcowanie człowieka z natury;
wzrost racjonalizacji, ale też zmniejszenie duchowej inicjatywy; opanowanie natury w wielkich przedsiębiorstwach, ale też nowe formy ludzkiej niesamodzielności i utraty godności; olbrzymie możliwości kształcenia technicznego, ale też ujednolicenie myślenia i czucia; postęp medycyny, ale też
powstanie nowych chorób, zwłaszcza zawodowych; zbliżenie ludzi w skupiskach, a z drugiej strony nowe formy osamotnienia29. Wszystko to może
się negatywnie odbić na życiu małżonków. Prawdziwym zagrożeniem ze
strony techniki jest jej wtargnięcie w obszar osobowy, dostosowanie istoty
ludzkiej do modelu maszyny, gdzie to, co spontaniczne i żywe zostaje wyparte przez to, co funkcjonalne, a człowiek urzeczowiony staje się środkiem.
Możliwe tu jest także radykalne zwrócenie się ku doczesności, zasłaniające
widok na transcendencję, zanik metafizycznego, symbolicznego i religijnego myślenia pod wpływem technicznej wiedzy, a także zanik kontaktów
międzyludzkich30.
Nie chodzi oczywiście o kwestionowanie dobrodziejstw pracy jako
takiej. Jest ona udziałem w dziele stworzenia jako współpraca ze Stwórcą.
W tym sensie praca przemienia świat, samego człowieka i ludzką wspólnotę.
Praca jest też udziałem w Krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz w budowaniu królestwa Bożego. Praca jest również naśladowaniem Chrystusa.
W tym sensie jest ona powołaniem, środkiem uświęcenia siebie i świata oraz
środkiem ewangelizacji31. Jednak dla wspólnoty małżeńskiej wielkie znaczenie ma fakt, że na straży godności pracy stoi przykazanie odpoczynku i poświęcenia się Bogu, a Kościół wskazał przez obowiązek uświęcenia niedzieli
na rolę, jaką Eucharystia spełnia w życiu chrześcijanina i w duchowości pracy32. Chrześcijanin winien pamiętać, że nie tylko praca, ale także wolny czas
jest okresem ważnym, przez który osiąga on liczne wartości budujące w peł-

29
Por. A. AUER, Weltoffener Christ. Grundsätzliches und Geschichtliches zur Laienfrömmigkeit, Düsseldorf, s. 178–194.
30
Por. tamże, s. 197–206.
31
Por. A. SIEMIENIEWSKI, Duchowość pracy, [w:] Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, s. 250–262.
32
Por. H. LANGKAMMER, Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław
1987, s. 74.
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ni jego osobowość33. Trzeba pamiętać, że chrześcijańskie podejście do czasu
wolnego zakłada między innymi aktywny udział w życiu rodzinnym34.
W samym centrum duchowości małżeńskiej znajduje się kwestia wzajemnej miłości małżonków. W dzisiejszym świecie można wskazać na wiele przykładów niedojrzałości uczuciowej, która prowadzi do zablokowania
w pełni odpowiedzialnego podejścia do daru i powołania do miłości. Nie
można mówić o dojrzałej miłości, jeśli życie duchowe człowieka jest zdominowane przez uczuciowość lub popęd. Nie można też mówić o integralnym
rozwoju na drodze miłości, jeśli uczucia i popędy zostaną zablokowane lub
potraktowane „autonomicznie”, czyli w oderwaniu od duchowego wymiaru
ludzkiej egzystencji. Ta niedojrzałość może wyrażać się słabością woli i podporządkowaniem się biegowi życia, pozwoleniem na dominację ze strony innych ludzi lub pragnieniem niekiedy gwałtownego i brutalnego panowania
nad nimi, by uczynić ich środkiem do osiągnięcia własnych, egoistycznych
celów.
Ludzki egoizm jest ogromną przeszkodą na drodze dojrzewania miłości, gdyż człowiek jest nastawiony wówczas na „branie” a nie jest w pełni
zdolny do daru z siebie35. W. Słomka tak opisuje dramat człowieka po grzechu pierworodnym: „małżeńskie bycie jednym ciałem, w którym to byciu
człowiek przez swą cielesność uobecniał dla drugiego to, co w nim boskie,
duchowe i w cielesności drugiego odkrywał i przyjmował to, co w nim boskie i duchowe, zamieniło się w bycie cielesności bez duchowości, zamieniło się w godzące w ludzką godność osobową używanie się”36. Autor widzi
możliwość powrotu do raju przez powrót do bycia zgodnego z tożsamością
bytu ludzkiego, który jest zaślubioną jednością ciała i tego, co w człowieku
Boskie, czyli jednością cielesności i duchowości”37.
Taka antropologia domaga się odpowiedniego kształtowania sumienia.
Podobnie jak sumienie w ogóle, także „sumienie małżeńskie” nie jest instancją autonomiczną, ale odwołuje się do tego wszystkiego, co w perspektywie
stwórczej i zbawczej zamierzył Bóg w stosunku do małżonków. Dzisiaj barPor. M. OSTROWSKI, Miedzy pracą a odpoczynkiem, [w:] Akcja Katolicka szkołą wiary
i apostolstwa, red. T. BORUTKA, P. MOLL, Bielsko-Biała 2006, s. 169.
34
Por. A. SIEMIENIEWSKI, Czas, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. CHMIELEWSKI, Lublin 2002, s. 156.
35
Por. J. NAGÓRNY, Wychowanie do dojrzałej miłości, [w:] Najważniejsza jest miłość.
Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. CHMIELEWSKI, Lublin 1999, s. 404.
36
W. SŁOMKA, Małżeństwo – duchowość w cielesności, [w:] „Homo meditans” XV..., dz.
cyt., s. 61.
37
Por. tamże.
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dziej niż kiedykolwiek widać, że jest ono miejscem wielu konfliktów i wątpliwości moralnych, że bywa błędnie ukształtowane, że nie zawsze prowadzi człowieka do odkrycia pełnej prawdy o życiu małżeńskim i rodzinnym.
Tym bardziej oczywista staje się potrzeba jego kształtowania w duchu Ewangelii i chrześcijańskiej wizji małżeństwa sakramentalnego38. Jest tu szczególne miejsce na duchowość małżeńską, gdyż kształtowanie chrześcijańskiego
sumienia małżonków nie dokonuje się wyłącznie na płaszczyźnie moralnej
przez lepsze poznanie samych zasad i norm życia moralnego, ale jest zawsze
ściśle związane z przylgnięciem do Chrystusa jako osoby, czyli z pogłębieniem wiary jako takiej39.
Jak pisał A. Auer, ponieważ miłość małżeńska jest osobową wspólnotą,
nie można kwestionować pierwszeństwa duchowej, osobowej miłości (amor),
która obejmuje wzajemne upodobanie (amor complacentiae), pragnienie wzajemnego zjednoczenia (amor concupiscentiae) i gotowość potwierdzenia
wspólnoty sercem i wolą (amor benevolentiae). Jednak, by ludzka miłość nie
pozostała egoistycznym zaspokajaniem siebie, konieczna jest agape (caritas),
jako miłość zrodzona z Boga w formie miłości Boga do człowieka i ludzkiej
odpowiedzi. Seks, eros i amor muszą wejść w tę miłosną odpowiedź Bogu
i w niej otrzymać ostateczną formę. Seks wymaga przemiany przez eros, eros
przez amor, a amor przez agape. Bez takiej integracji nie może być żadnej pewności ludzkiej miłości. Płciowość niesie w sobie zarodki duchowych wartości sensu, które należy rozpoznać i rozwinąć. Także w zmysłowym wyrazie
wspólnoty małżeńskiej chodzi o poznanie i miłość drugiego jako ludzkiej
osoby. Moralne zadanie małżonków polega na coraz jaśniejszym poznawaniu i realizowaniu tej wzajemności i jedności seksu, erosa, amor i agape. Mroczna bezwładność tego, co płciowe i niezobowiązywalność tego, co erotyczne
musi być coraz bardziej ugruntowana w tym, co osobowe, co z kolei winno
być coraz głębiej formowane siłą agape. Umoralnienie miłości oznacza więc jej
osobowe i religijne przekształcenie. Każda miłość wymaga wierności, która
zabrania nie tylko cielesnej zdrady, ale także duchowego porzucenia. Chrześcijanin musi to wszystko realizować w wierze, nadziei i miłości, patrząc na
wartości sensu miłości małżeńskiej w Bożym świetle40. Także Benedykt XVI
zwrócił uwagę na tę nieodzowną więź erosa z agape podkreślając, że „małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga
38
Por. J. NAGÓRNY, Formacja chrześcijańskiego sumienia małżonków, [w:] „Homo meditans” XV..., dz. cyt., s. 104.
39
Por. tamże, s. 118.
40
Por. A. AUER, Weltoffener Christ, dz. cyt., s. 226–238.

308

Ks. Wojciech Zyzak

do Jego ludu i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej
miłości”41.

TROSKA O DUCHOWOŚĆ RODZINY
Z chwilą przyjścia dziecka na świat małżeństwo staje się rodziną. Współpraca rodziców z Bogiem zaczyna się w zrodzeniu i trwa w wychowaniu,
które również doskonali człowieczeństwo samych rodziców42. Jan Paweł II
przypomina, że „miłość małżonków, która nie zamyka się w samej sobie, ale
zgodnie z nakazem prawa naturalnego otwiera się na nowe życie, z pomocą
łaski Bożej staje się praktyką miłości świętej i uświęcającej, poprzez którą
małżonkowie wspomagają wzrost Kościoła. To samo dotyczy obowiązku
wychowania potomstwa, a więc zadania związanego z samą prokreacją”43.
Rodzina jest szczególną wspólnotą realizacji potrójnego urzędu Chrystusa. Rodzina wypełnia funkcję prorocką, gdy przekazuje i umacnia wiarę
przez religijne wychowanie i katechizację, popartą przykładem życia swych
członków. Rodzina uczestniczy w kapłańskim urzędzie Chrystusa i Kościoła,
gdy jako „sanktuarium domowe” troszczy się o chrzest dzieci i przygotowuje je do sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Do kapłańskiej funkcji rodziny
należy również modlitwa. W królewskiej władzy Chrystusa uczestniczy rodzina wtedy, gdy w oparciu o czwarte przykazanie Boże rodzice troszczą się
o dobro doczesne i wieczne szczęście swoich dzieci. Z czasem ta troska staje
się wzajemna i stanowi królewską służbę bliźniemu44. Jan Paweł II przypomina o istotnym, pierwotnym, priorytetowym i niezbywalnym prawie, a także
obowiązku rodziców do wychowywania potomstwa. Najgłębszym elementem cechującym to zadanie wychowawcze rodziców jest miłość ojcowska
i macierzyńska45.
Tak więc życie małżeńskie i rodzinne jest szczególnym kręgiem dla
urzeczywistnienia prorockiej funkcji laikatu, zwłaszcza wobec wielu scho-

BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, 10.
Por. E. WERON, Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich, Poznań–Warszawa
1980, s. 115 n.
43
JAN PAWEŁ II, Apostolstwo małżonków i rodziców (Katecheza środowa z 3.08.1994),
[w:] JAN PAWEŁ II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 110.
44
Por. E. WERON, Apostolstwo małżonków i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, „Collectanea Theologica” 77 (2007) nr 1, s. 150.
45
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 36.
41
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rzeń tej podstawowej instytucji we współczesnym świecie (por. KDK 47)46.
Trzeba pamiętać, że badania wykazują, iż liczne zjawiska związane z przemocą wiążą się z dezorganizacją życia rodzinnego i społecznego. Tak jest
chociażby w wypadku zjawiska narkomanii47. Również badania wśród chorych na AIDS w Polsce pokazują niepokojące zjawisko zerwania więzi między rodzicami a dziećmi. Jest to symptom cywilizacji industrialnej, przejawem którego jest osłabienie i zdeprecjonowanie norm moralnych, religijnych
i duchowych. Wskutek słabości ducha młodzi nie są w stanie przezwyciężyć
trybu, stylu życia, który doprowadził ich do choroby AIDS. Zauważa się także załamanie się rodziny jako ostoi wychowania chrześcijańskiego. Często
środowiska te są dotknięte alkoholizmem, bezrobociem, które sprzyjają swobodzie seksualnej i rozluźnieniu więzi między rodzicami a dziećmi. Mówiąc
o przyczynach sięgania po narkotyki przez młodych wyraźnie wskazuje się
na błędy popełniane przez wspólnotę rodzinną, zwłaszcza na brak więzi rodzinnych48. Trzeba też dodać, że pośród przyczyn powstawania i rozwoju
sekt wymienia się dezorganizację kultury, która przejawia się w zakresie
życia rodzinnego, wychowania, kultury emocjonalnej (brak miłości), pracy
(automatyzacja, cywilizacja komputerowa), braku ideałów etycznych u młodzieży oraz osłabienia czy zerwania komunikacji ze starszym pokoleniem49.
Szczególnie konflikty między pokoleniami przyczyniają się do wzrostu
agresji i przemocy w rodzinie. Dlatego warto przypomnieć, że na kształt duchowości rodziny mają wpływ nie tylko rodzice, ale wszyscy jej członkowie.
Ważne miejsce mają tu dzieci, które w Ewangelii stanowią wspaniały obraz
spełnienia warunków wejścia do królestwa Bożego, ze względu na prostotę,
szczerość i pełną otwarcia pokorę. Ponadto dzieci obdarzone są niewinnością, pozwalającą na nowo odkryć prostotę świętości. W formacji duchowej
dzieci, poza fundamentalnym znaczeniem sakramentu chrztu, ważne jest
uczenie ich wiary, miłości do wszystkich ludzi i modlitwy50. Jan Paweł II
przypomina także o roli młodzieży, która charakteryzuje się pragnieniem
zmian i nowości a także radykalizmem w oddaniu się wszystkim sprawom.
Por. W. SŁOMKA, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań–Warszawa 1981, s. 126.
Por. J.B. SOIŃSKI, Duchowość narkomanów i możliwość jej uzdrowienia, [w:] „Homo
meditans” XVI, Duchowość bezdroży, red. J. MISIUREK, W. SŁOMKA, Lublin 1995, s. 156.
48
Por. M.S. BAŁDYGA, AIDS jako wyraz duchowości bezdroży, [w:] „Homo meditans”
XVI..., dz. cyt., s. 182.
49
Por. Z. PAWŁOWICZ, Kościół w Polsce wobec zjawiska sekt, [w:] „Homo meditans”
XVI..., dz. cyt., s. 33.
50
Por. JAN PAWEŁ II, Dzieci w sercu Kościoła (Katecheza środowa z 17.08.1994), [w:]
JAN PAWEŁ II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 116–119.
46
47
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Cechą młodych jest nie tylko siła fizyczna, ale i duchowa. Nie zadowalają
się biernym przyjęciem wiary i czują potrzebę czynnego wkładu w rozwój
Kościoła i społeczeństwa. Wrażliwość młodzieży głęboko reaguje na takie
wartości, jak sprawiedliwość, niestosowanie przemocy i pokój. Serca młodych ludzi są otwarte na braterstwo, przyjaźń i solidarność. Z drugiej strony
młodzi są pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w świecie,
a oprócz tego narażeni są na pokusy typowe dla ich wieku. W przezwyciężeniu tych trudności najlepszym sposobem jest zaangażowanie ich w apostolstwo świeckich, pojmowane jako posługa wobec braci w jedności z Kościołem ewangelizującym51.
Również osobom starszym przypada ważna rola w rodzinie. Nie można
zapomnieć, że dziadkowie często znacznie przyczyniają się do wychowania,
także religijnego swoich wnuków. Starsi wezwani są do wnoszenia swego
wkładu w rozwój wspólnoty przez świadectwo, modlitwę i działalność, na
którą pozwalają ich możliwości. Zdobyte przez lata doświadczenia pomagają
osobie starszej dostrzegać granice spraw tego świata i głębiej odczuwać potrzebę obecności Boga w życiu doczesnym. Rozczarowania doznane w różnych okolicznościach uczą pokładać nadzieję w Bogu. Winni jednak opierać
się pokusom nostalgicznego zamykania się we wspomnieniach z przeszłości,
która już nie wróci lub wycofywania się z zaangażowania w teraźniejszość
z powodu nowych trudności napotykanych w świecie52.
Świadectwo życia dotyczące trwałej wspólnoty rodzinnej powinno się
opierać na konkretnych postawach w domu rodzinnym. J. Mastalski wymienia w tym kontekście: nie zniechęcanie się wzajemnie do siebie w przypadku
trudności w nawiązaniu konstruktywnego dialogu; szukanie wszystkiego
co łączy a nie co dzieli rodzinę; konsekwentne rozwiązywanie problemów
przez konsultację z pozostałymi domownikami; likwidowanie marzeń o nowym związku; rozwiązywanie trudności rodzinnych w oparciu o modlitwę;
dbanie o atmosferę szczerości i zaufania; oraz umiejętność dawania szansy53.
Istotne w tym kontekście jest należyte wypełnianie obowiązku wychowania
religijnego w rodzinie poprzez: budzenie i rozwijanie wiary, umożliwienie
spotkania z Chrystusem, kształtowanie dojrzałych relacji z Bogiem, wprowadzenie do modlitwy, kształtowanie sumienia i wychowanie moralne,
wprowadzenie do życia w Kościele, wychowanie seksualne, socjalizację oraz
Por. tenże, Kościół młodych (Katecheza środowa z 31.08.1994), [w:] JAN PAWEŁ II,
Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 121–124.
52
Por. tenże, Cenna rola osób starszych w Kościele (Katecheza środowa z 7.09.1994), [w:]
JAN PAWEŁ II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 126–128.
53
Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji, dz. cyt., s. 339.
51
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dowartościowanie rodziny. Jako najważniejszy czynnik trzeba podkreślić
wychowanie do miłości w duchu agape54. Również wobec zaistniałego kryzysu rodziny najważniejsze „środki znieczulające” to świadomość powołania
rodziny, troska o wierność Bogu w ramach jednolitego i w pełni przemyślanego wychowania religijnego oraz docenienie siły modlitwy. Chodzi tu
przede wszystkim o kształtowanie nawyku modlitwy, jej systematyczność,
łączenie modlitwy z postanowieniami, uczenie koncentracji, znalezienie odpowiedniego czasu na modlitwę, budzenie motywacji do jej podejmowania,
dostosowanie jej do roku liturgicznego, a także kształtowanie prawidłowego
obrazu Boga, który jest miłością55.
Jak naucza Jan Paweł II, szczególnie istotnym czynnikiem rozwoju duchowości rodziny jest wspólna modlitwa rodzinna, która czerpie swą pierwotną treść z samego życia rodzinnego. Życie to we wszystkich okolicznościach winno być pojmowane jako powołanie Boże i aktualizowane jako
synowska odpowiedź na Jego wezwanie. Dlatego radości i bóle, nadzieje
i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice ślubu rodziców, wyjazdy,
rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych wyborów, a także
śmierć drogich osób oznaczają wkroczenie miłości Bożej w dzieje rodziny
i winny stanowić stosowny moment do dziękczynienia, błagania i do ufnego
powierzenia rodziny wspólnemu Ojcu, który jest w niebie. Ponadto godność
i odpowiedzialność chrześcijańskiej rodziny jako domowego Kościoła mogą
być przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy Bożej, która zawsze jest
udzielana, gdy prosi się o nią w pokornej i ufnej modlitwie56.
Na koniec wypada przypomnieć o szczególnym misyjnym charakterze
ewangelizacyjnego posłannictwa rodziny chrześcijańskiej. Sakrament małżeństwa, który podejmuje na nowo i nakłada obowiązek obrony i szerzenia
wiary wszczepiony na chrzcie świętym i w bierzmowaniu, czyni małżonków i rodziców chrześcijańskich prawdziwymi „misjonarzami” i świadkami
Chrystusa „aż po krańce ziemi”. W tym momencie interesuje nas pewna forma działalności misyjnej, która może być rozwijana już wewnątrz rodziny.
Ma to miejsce wtedy, gdy któryś z jej członków nie wierzy lub nie praktykuje
konsekwentnie. W tym przypadku inni członkowie rodziny winni dać mu
żywe świadectwo ich wiary, które może go pobudzić i podtrzymać na drodze ku pełnemu przylgnięciu do Chrystusa. Ożywiona we własnym wnętrzu

Por. tamże, s. 231–234.
Por. tamże, s. 305–311.
56
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 59.
54
55
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duchem misyjnym rodzina winna być znakiem dla rodzin, które jeszcze nie
wierzą i dla tych, które już nie żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary57.

ZAKOŃCZENIE
Jan Paweł II zalecał Kościołowi szczególną opiekę nad rodzinami znajdującymi się w trudnościach. W tym kontekście dla przykładu wymienił:
„rodziny, które wyemigrowały w poszukiwaniu pracy, rodziny tych, którzy
są zmuszeni do długiego przebywania poza domem, jak na przykład wojskowi, marynarze, podróżujący, rodziny więźniów, uchodźców i rodziny, które
w wielkich miastach żyją praktycznie na marginesie; rodziny bez mieszkania; rodziny niepełne, takie, w których brak ojca lub matki; rodziny z dziećmi
upośledzonymi lub dotkniętymi narkomanią, rodziny alkoholików; rodziny
wyobcowane ze swego środowiska kulturowego i społecznego lub też zagrożone jego utratą; rodziny dyskryminowane ze względów politycznych lub
z innych racji; rodziny podzielone ideologicznie; rodziny, które nie potrafią
łatwo nawiązać kontaktu z parafią; rodziny, które doświadczają przemocy
lub niesprawiedliwego traktowania z powodu wiary; rodziny małżonków
małoletnich; osoby starsze, nierzadko zmuszone do życia w samotności i bez
wystarczających środków utrzymania”58. Pośród tych trudności dotykających rodzinę wiele prowadzi do agresji i przemocy.
Odpowiedzią Kościoła na te problemy jest między innymi troska o należytą duchowość małżeńską i rodzinną, której źródłem jest otwarcie się na miłość Boga. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio przypomniał, że „niesprawiedliwości zapoczątkowanej przez grzech, który głęboko
przeniknął w struktury dzisiejszego świata i często nie pozwala rodzinie na
pełne urzeczywistnienie siebie samej i swoich podstawowych praw, musimy
się przeciwstawić wszyscy przez nawrócenie umysłu i serca, w wyrzeczeniu
się własnego egoizmu, naśladując Chrystusa ukrzyżowanego”59. Dla człowieka świeckiego, szczególnie dla małżonka i rodzica, doświadczenie Kościoła oznacza bycie w sercu świata, często bardzo dalekiego od zasad Ewangelii i przesiąkniętego przemocą. Jednakże cierpienie wynikające z dialogu
ze światem może stać się jego specyficznym krzyżem i formą dopełniania
tego, czego brakuje Męce Chrystusa, w Jego pełnej pasji miłości do świata60.
Por. tamże, 54.
Tamże, 77.
59
Tamże, 9.
60
Por. P. BRUGNOLI, La spiritualità dei laici, Brescia 1965, s. 149–155.
57
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VIOLENCE IN THE FAMILY
IN THE CONTEXT OF THE CRISIS OF SPIRITUAL LIFE
The author of the article tries to diagnose the fundamental forms and reasons of
violence in the family and to show preventive and remedial means, which the Christian
spirituality of marriage and family offer. According to the author, different forms of domestic violence have the deepest roots in the spiritual crisis which effects the members
of modern families. The Church’s answer to this crisis is reminding Christians about the
dignity of marriage and family such as is included in the plan of the Creator and possible
thanks to the grace of Christ. The bond with God here, is the basis of the spiritual growth
of married couple and the other members of the family.
tłum. Wojciech Zyzak
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PRAWDZIWA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zawarte w Kazaniu na Górze (por. Mt 5–7) wezwanie Jezusa do „większej sprawiedliwości” (Mt 5, 20) pozostaje wciąż aktualnym wyzwaniem dla
współczesnych chrześcijan. Samo słowo „sprawiedliwość” w świetle Biblii
stanowi jeden z podstawowych przymiotów Boga oraz pozostaje ideałem dla
człowieka; sprawiedliwy oznacza tego, kto okazał się prawdziwy, wierny
lub sprawdził się w kontekście prawnym. W swych historycznym ukształtowaniu pojęcie to oznacza również prawidłowy układ stosunków społecznych. Sprawiedliwość w tym sensie w sposób szczególny cechuje Przymierze
Jahwe z Izraelem1. Za najstarszy przykład może służyć fragment z Księgi Sędziów: „niech swym głosem dzielący łupy u wodopojów sławią dobrodziejstwa Pana, dobrodziejstwa względem osiedli Izraelskich” (Sdz 5, 11).
Przymierze Jahwe z Izraelem na Synaju ukazuje przede wszystkim bardzo istotny aspekt planu zbawienia. Bóg chce związać ze sobą ludzi czyniąc
z nich społeczność religijną oddaną do Jego wyłącznej dyspozycji, rządzoną
Prawem i będącą przedmiotem obietnic Bożych, które ostatecznie zrealizują
się w pełni w czasach Nowego Testamentu. Ta realizacja rozpoczyna się już
oczywiście na Synaju, ale pod wieloma względami jest jeszcze niedoskonała
i niejednoznaczna. Przymierze to jest darem Boga udzielonym Izraelowi, ale
jego kontraktowy charakter zdaje się wiązać plany zbawienia z historycznym przeznaczeniem Izraela. Powstaje zatem obawa, że zbawienie może się
okazać tylko zapłatą za wierność człowieka, ścisłe wypełnianie litery Prawa.
Doczesne osadzenie obietnic Bożych danych narodowi wybranemu stwarza
również pewne ryzyko przysłonięcia religijnego celu Przymierza, którym
jest założenie Królestwa Bożego w Izraelu, a poprzez Izrael na całej ziemi.

1

Por. K.H. SCHELKLE, Teologia Nowego Testamentu, t. III, Kraków 1984, s. 163.
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Mimo tych trudności Przymierze na Synaju wytycza kierunek przyszłej historii i decyduje o dalszym rozwoju Izraela2.
Współczesne rozumienie sprawiedliwości, której istota sprowadza się
do oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy, nie wyczerpuje całej
treści biblijnego pojęcia. Zakres tego słowa znacznie przekracza czysto sądowe rozumienie czy postępowanie i obejmuje całe życie ludu wybranego,
określane właśnie przez Przymierze zawarte z Bogiem. Konkretne znaczenie
zależy zawsze od okoliczności. Dla władzy np. dobre sprawowanie rządów
i wydawanie uczciwych sądów, dla zwykłego ludu – traktowanie sąsiada
jako partnera; dla każdego zaś – zachowanie woli Bożej objawionej w Torze3.
W związku z tym należy rozgraniczyć w naszych rozważaniach sprawiedliwość Boga od sprawiedliwości człowieka.

SPRAWIEDLIWOŚĆ UCZONYCH W PIŚMIE I FARYZEUSZÓW
Pojęcie „sprawiedliwość” występuje bardzo często również w późnych
księgach biblijnych. Zna je bardzo dobrze tradycja żydowska czasów Jezusa i należy ono do centralnych pojęć religijnych. W środowisku tym termin
„sprawiedliwość” ma zabarwienie etyczno-religijne (por. Dn 4, 24; Tb 1, 3; 12,
8; 14, 10; Syr 7, 10; 29, 12) i oznacza przede wszystkim postępowanie zgodne
z wolą Bożą; wierne i całkowite zachowywanie przykazań Bożych, innymi
słowy: życie zgodne z Prawem4. Na straży tak pojętej sprawiedliwości stały ugrupowania: uczonych w Piśmie, faryzeuszów i saduceuszów. Zanim
szczegółowo omówimy te tak często krytykowane przez Jezusa grupy społeczne, przyjrzyjmy się sprawiedliwości Starego Przymierza.
Na kartach Starego Testamentu autor natchniony bardzo wyraźnie rozgranicza pomiędzy sprawiedliwością Bożą, która jest zresztą przymiotem
Boga5, a sprawiedliwością praktykowaną przez człowieka. Sprawiedliwość
2
Por. Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, Poznań 1994, s. 827–828; Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. GRABNER-HAIDER, Warszawa 1995, s. 1089–1092; Słownik teologiczny, t. II, red. A. ZUBERBIER, Katowice 1989, s. 170–173.
3
Por. B.M. METZGER, M.D. COOGAN, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 715.
4
Por. J. KUDASIEWICZ, Biblia, historia, nauka, Kraków 1986, s. 392; M. BEDNARZ,
Ewangelie synoptyczne, Tarnów 1996, s. 240; P. VAN IMSCHOOT, Theology of the Old Testament, New York 1965, s. 67.
5
Por. A. JANKOWSKI, K. ROMANIUK, L. STACHOWIAK, Komentarz praktyczny do
Nowego Testamentu, cz. 1, Poznań–Kraków 1999, s. 30; H.U. VON BALTHASAR, Błogosławieństwa i prawa ludzkie, „Communio” 7 (1987) nr 5 (41), s. 100; K. ROMANIUK, Błogosławieni, Warszawa 1997, s. 52; H. LANGKAMMER, Mały słownik biblijny, Wrocław 1993, s. 173.

Prawdziwa sprawiedliwość

319

Bożą wysławiają stare poematy wojskowe i pieśni religijne nadając jej bardzo konkretne znaczenie. Niekiedy jest to wyrok potępienia wydawany na
wrogów Izraela (por. Pwt 33, 21), kiedy indziej wyzwolenie ludu wybranego,
wówczas jednak w liczbie mnogiej jako liczne wyrazy sprawiedliwości (por.
Sdz 5, 11; 1 Sm 12, 6 n; Mi 6, 3 n). Ten język wyrażania prawdy o sprawiedliwości Boga przejmują prorocy, pogłębiając go na swój sposób. Teraz Bóg
zsyła swoje kary, tzn. swoją sprawiedliwość, nie tylko na wrogów ludu, ale
raczej na grzeszników, nawet jeżeli pochodzą z rodu Izraela (por. Am 5, 24;
Iz 5, 16; 10, 22). Z drugiej strony ta Boża sprawiedliwość to również łaskawy
wyrok, który uwalnia tego, po stronie którego jest Prawo (por. Jr 9, 23; 11,
20; 23, 6). Ten podwójny sens słowa sprawiedliwość odnajdujemy również
w lamentacjach i hymnach, przy czym te ostatnie będą akcentować przede
wszystkim aspekt pozytywny sprawiedliwości (Ps 7, 18; 9, 5; 96, 13)6.
Ten pozytywny aspekt sprawiedliwości Boga podkreśla wielu współczesnych biblistów. A. Feuillet pisze, że ta Boża sprawiedliwość to, „zbawienie Boże ofiarowane darmo Izraelowi i całemu światu, mające spaść
z nieba jak rosa”7. Identycznie tę sprawę widzi G. von Rad kiedy pisze, że
„sprawiedliwość Jahwe - to nie żadna norma, lecz czyny, zwłaszcza dowody
zbawienia”8. W tym duchu przywołajmy również zdanie K.H. Schelklego:
„sprawiedliwość – to zbawcze czyny Jahwe dla swego ludu”9. J. Lourenco
uważa, że jest to „proces działania Boga, skierowanego ku dobru człowieka
i zapraszającego go do korzystania”10. H.U. von Balthasar omawiając błogosławieństwa z Kazania na Górze w kontekście praw ludzkich zauważa, że
sprawiedliwość, która jest przymiotem samego Boga, jest darem „podarowanym ludziom w zawartym z nimi Przymierzu”11. Sprawiedliwość Boga jako
dar rozumie również K. Kertelge, dla którego ten dar „wyprzedza i umożliwia każdy czyn dokonany przez ludzi”12. Dla H. Langkammera jest to zaś
dar „dany w łączności z królestwem niebieskim”13. W podsumowaniu tych
opinii możemy powiedzieć, że sprawiedliwość Boża to przede wszystkim
Por. Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 901–902.
A. FEUILLET, Dwa aspekty sprawiedliwości w Kazaniu na Górze, „Communio” 1 (1981)
nr 1–2, s. 74.
8
G. VON RAD, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 293.
9
K.H. SCHELKLE, Teologia, dz. cyt., s. 163.
10
J. LOURENCO, Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (Mt 5, 6), „Communio” 10 (1990) nr 5 (59), s. 9.
11
H.U. VON BALTHASAR, Błogosławieństwa, dz. cyt., s. 100.
12
K. KERTELGE, Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (Mt 5,
10), „Communio” 7 (1987) nr 5 (41), s. 30.
13
H. LANGKAMMER, Teologia Nowego Testamentu, cz. 1, Wrocław 1985, s. 154.
6
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sprawiedliwość zbawcza. Wierny Przymierzu Bóg, powodowany sprawiedliwością wypełnia obietnice zbawienia.
Dla dokonania pełnego opisu sprawiedliwości Starego Testamentu
przyjrzyjmy się teraz sprawiedliwości praktykowanej przez człowieka, polegającej na trwaniu w Przymierzu z Bogiem poprzez życie zgodne z wolą
Bożą. Jest to ideał życia każdego pobożnego Izraelity czasów Chrystusa. Nic
więc dziwnego, że w judaizmie Prawo stało się normą życia moralnego.
W świetle najstarszych tradycji biblijnych sprawiedliwość winna charakteryzować relację król – sługa i oznaczać lojalność oraz działanie na rzecz
wspólnego dobra. Ponieważ królem Izraela jest Jahwe, dlatego sprawiedliwość sługi przedstawia się w wiernym wypełnianiu przepisów Prawa. Ta
argumentacja jest bardzo powszechna w czasach Chrystusa i sięga czasów
niewoli babilońskiej. Księgi powstałe w tym okresie ukazują postacie szlachetnych osób wiernych Prawu, a nawet bohaterskich jego obrońców. Przywołajmy postać Hioba, który pełni wolę Bożą zarówno w dobie pomyślności,
jak też w czasie wielkich cierpień i pokus. Znamienny jest też opis 2 Mch
7, mówiący o siedmiu braciach machabejskich i ich matce, którzy wolą oddać życie niż złamać Prawo Boże. Stary Testament zna również inne wzory
mężów sprawiedliwości: Noe (por. Rdz 6, 9), Abraham ze względu na swą
wiarę (por. Rdz 15, 6), Jakub (por. Rdz 25, 27), również król Tyru, w początkowym okresie swojego postępowania (por. Ez 28, 15), czy wreszcie Daniel
(por. Ez 14, 14). Jak zauważa J. Schreiner, ci sprawiedliwi mężowie bywają
często określani słowem, „nienaganny”, tzn. ktoś, kto jest uczciwy, gdyż jest
bez winy i wypróbowany, ktoś, kto kroczy uczciwą drogą, trwa przy Bogu
i którego serce kieruje się Prawem Bożym14. Jeżeli zaś ustanowione prawo
ludzkie okazuje się sprzeczne z Prawem Bożym, to należy je odrzucić, gdyż
trzeba „bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dn 3)15.
Sprawiedliwość człowieka względem Boga winna przejawiać się
w wierności Przymierzu. Wymaga jej tzw. „liturgia bramy”. Jest to osobliwy
ceremoniał, który dokonywał się w czasie wchodzenia procesji do świątyni
z okresu przedwygnaniowego. Pewne wyobrażenia o tym ceremoniale dają
nam psalmy 15 (14) i 24 (23). Uczestnicy procesji pragną wejść do świątyni.
Stoją przy bramie zewnętrznego dziedzińca i pytają o warunki: „Kto będzie
przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?” (Ps 15, 1). Z wnętrza świątyni rozlega się teraz głos służby, która odpowiada: „Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę
14
15

Por. J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999, s. 208.
Por. A. ZUBERBIER (red.), Słownik, dz. cyt., s. 262.
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w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem” (Ps 15, 2–3a). Przybyłym przedstawiony zostaje fragment przykazań Jahwe. Nie oznacza to jeszcze, że w dawnym Izraelu otrzymanie zbawienia w ramach kultu uzależnione było tylko od wypełniania przykazań. Widać jednak bardzo wyraźnie, że
od uczestników procesji do świątyni żąda się złożenia oświadczenia o swojej
lojalności wobec woli Jahwe. Wszystkie przykazania Jahwe uchodziły wówczas za wykonalne, a nawet za łatwo wykonalne. Pytanie o to, czy starający
się wejść do świątyni znali je i czy je akceptowali, jest właśnie pytaniem o ich
sprawiedliwość. Dlatego autor natchniony w Ps 118 (117) i u Iz 26, 2 mówi
o „bramach sprawiedliwości”, przez które przechodzą wyłącznie „sprawiedliwi”16.
Wypaczeniem sprawiedliwości, która pozostaje ideałem dla człowieka,
jest postawa faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy trzymając się ściśle
litery Prawa, zagubili jego istotę. Dbając o to, by określano ich słowem „sprawiedliwi” zapomnieli o dobru człowieka i dobru całej wspólnoty ludu Bożego. Chrystus wzywając do „większej sprawiedliwości” odrzuca właśnie
tę formalistyczną sprawiedliwość wypełniania Prawa na pokaz, ostrzegając
uczniów, że jeżeli ich sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w Piśmie i faryzeuszów, to nie wejdą do Królestwa Niebieskiego.

ASPEKTY SPRAWIEDLIWOŚCI W KAZANIU NA GÓRZE
W Nowym Testamencie słowo „sprawiedliwość” bardzo często występuje w Ewangelii Mateuszowej i w listach Pawłowych. W Ewangelii Mateusza właśnie ten termin należy do pojęć dla niej bardzo charakterystycznych
(por. Mt 3, 15; 5, 6.10.20; 6, 1.33; 21, 32; 23, 23)17. Poza pierwszą Ewangelią
występuje on bowiem u pozostałych synoptyków tylko raz (por. Łk 1, 75).
Trwa jednak dyskusja, czy autor Ewangelii używa słowa sprawiedliwość na
oznaczenie życia poddanego woli Bożej we wspólnocie chrześcijańskiej, czy
może jedynie na określenie takiego sposobu życia, ale tylko przed przyjściem
Chrystusa i to poza wspólnotą chrześcijańską, czy może wreszcie przez sprawiedliwość należy rozumieć tylko żądanie Boga, a może tylko Boży dar, jak
zdają się to sugerować teksty w Mt 3, 25; 5, 6; 6, 33.
Idea sprawiedliwości jest centralną myślą Kazania na Górze. Komentarze i opracowania sugerują, że „sprawiedliwość” w ujęciu św. Mateusza
Por. G. VON RAD, Teologia, dz. cyt., s. 296–297.
Na podstawie: J. FLIS, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia,
Warszawa 1996, s. 1347.
16

17

322

Ks. Michał Borda

ma jednak przede wszystkim sens religijno-etyczny. Nie oznacza zatem daru
Bożego, ale uczynki człowieka zgodne z wolą Bożą wyrażoną w Prawie, czyli
postępowanie podobające się Bogu18.
Z wypowiedzi Jezusa w Kazaniu na Górze wynika, że „sprawiedliwość” polega na takim życiu ucznia Chrystusowego, aby inni patrząc na nie
chwalili Ojca, który jest w niebie (Por. Mt 5, 16)19. Jest to więc postępowanie pozbawione wszelkiej hipokryzji, pychy czy chęci pokazania się innym.
Wyklucza zatem wszelką sprawiedliwość zewnętrzną, ma bowiem mieć charakter wewnętrzny i pozytywny. Owszem, polega na wierności Prawu, ale
rozumianemu w sensie jaki mu nadał Chrystus, tzn. na wierności objawieniu
Starego Testamentu, wypełnionemu i udoskonalonemu przez życie i naukę
Jezusa. Chodzi zatem o postępowanie, w którym Bóg ma upodobanie, tzn.
o etyczno-religijną uczciwość człowieka wobec Boga i Jego sądu.
Ciągłe odniesienie do Boga, Jego woli i Prawa, jest sprawą zasadniczą.
W tym bowiem tkwi różnica pomiędzy biblijną a pogańską ideą sprawiedliwości. To odniesienie do Boga jest najważniejszą cechą sprawiedliwości realizowanej przez uczniów Chrystusa. Tak rozumianą sprawiedliwość wielu
określa słowem „doskonałość” lub stwierdzeniem „ideał życia”20.
Uczniowie Jezusa doskonałość i ideał życia powinni osiągać między
innymi przez spełnianie dobrych uczynków, tylko bowiem one mogą udowodnić, że wiara jest doskonała21. Na plan pierwszy wysuwają się: jałmużna,
modlitwa i post (por. Mt 6, 1–18). Te z natury cenne w oczach Boga uczynki, które znane były również uczonym w Piśmie i faryzeuszom, tracą swoją
wartość, gdy spełnia się je tylko po to, aby w jak najlepszym świetle pokazać
się innym ludziom. Nie zasługują wtedy na żadną zapłatę, gdyż są wyrazem
egoizmu, a nie troski o chwałę Bożą czy dobro bliźnich.
Motywem działania i dążenia ucznia Jezusa do nowej sprawiedliwości winna być przede wszystkim wola Ojca niebieskiego. Przemawia za
18
Por. M. BEDNARZ, Warunki osiągnięcia królestwa niebieskiego według Ewangelii Mateusza, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, red. S. ŁACH, M. FILIPIAK, Lublin 1976,
s. 149; S. GĄDECKI, Wstęp do Ewangelii Synoptycznych, Gniezno 1999, s. 93; Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. RUBINKIEWICZ, Poznań 1996, s. 210; J. DROZD, Błogosławieństwa
Ewangeliczne, Katowice 1990, s. 150.
19
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, [w:] Pismo Święte Nowego Testamentu I–XII (KUL), red. E. DĄBROWSKI, F. GRYGLEWICZ, Poznań[–Warszawa] 1958–
1979, s. 64.
20
Por. R.L. RECALDE, Błogosławieństwa – Ewangelia i program życia, „Communio”
6 (1986) nr 5 (35), s. 28.
21
Por. P.J. HARTIN, Call to Be Perfect through Suffering (James 1, 2–4). The Concept of
Perfection in the Epistele of James and the Sermon on the Mount, „Biblica” 77,4 (1996), s. 491.
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tym przede wszystkim fakt, że Jezus postawiony jest jako wzór w pełnieniu
i podporządkowaniu się woli Ojca (Mt 26, 42). Potwierdza to przypowieść
o dwóch synach, z których jeden tylko obiecuje, że wykona wolę Bożą, a drugi ją po prostu wykonuje (por. Mt 21, 28–32). Mateusz, pomijając Łukaszowe
słowa o słuchaniu Słowa Bożego, koncentruje się na spełnianiu uczynków
będących wyrazem rzeczywistego pełnienia woli Ojca. Tych, którzy tak postępują, autor natchniony przyrównuje do braci, sióstr a nawet Matki Jezusa
(por. Mt 12, 50). Sam Jezus nawet w Ogrójcu nie odejdzie od pełnienia woli
Ojca (por. Mt 26, 42), o co prosił w modlitwie „Ojcze nasz” (por. Mt 6, 10)22.

JAŁMUŻNA, MODLITWA, POST
WYRAZEM SPRAWIEDLIWOŚCI UCZNIÓW CHRYSTUSA
Klasycznym tekstem, dotyczącym tego etapu naszych rozważań, jest:
„strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli” (Mt 6, 1a). Słowa te rozpoczynają cykl pouczeń
odnośnie do życia religijnego, czystej intencji oraz praktykowania postu,
jałmużny i modlitwy. Użyty tutaj przez autora natchnionego czasownik ma
sens polemiczny i aspekt negatywny. Możemy mu zatem nadać znaczenie:
nie solidaryzować się z dawną formą pobożności, aby stworzyć nowy styl
życia religijnego i realizować odpowiednio rozumianą sprawiedliwość23.
Naukę Jezusa dotyczącą jałmużny można streścić w dyskrecji, która powinna cechować każdego ucznia Chrystusa. Stanowi pierwszy przykład, na
którym Jezus chce zilustrować ogólną zasadę podaną w wersecie 1. Słowa te
w ustach Jezusa oznaczają, że wykonywanie praktyk religijnych w tym celu,
aby przynosiły chwałę człowiekowi, a nie Bogu, oznacza rezygnację z nagrody Ojca niebieskiego i narażenie się na Jego gniew i sąd. Jałmużna ma
być czynem jakby niedostrzegalnym, tak dyskretnie uczynionym, aby druga
ręka nie wiedziała o tym. Zaś Ojciec, który widzi w ukryciu, nada pełną wartość czynowi ofiarniczemu24.
Tę samą cechę dyskrecji winna mieć modlitwa (por. Mt 6, 5–15). Treść
perykopy jest złożona. Pierwsze dwa wiersze zwracają uwagę na intencję,
jaka powinna towarzyszyć modlitwie. Następne dwa wiersze (7–8) kieruPor. S. GĄDECKI, Wstęp, dz. cyt., s. 94.
Por. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa
1994, s. 530.
24
Por. D.J. HARRINGTON, The Gospel according to Matthew, Collegeville, Minnesota
1982, s. 33; J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 144.
22
23
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ją uwagę ku Modlitwie Pańskiej (ww. 9–13) podprowadzając pod jej tekst.
Zaś dwa ostatnie wiersze (14–15) są komentarzem do w. 12, czyli motywacją
prośby „Ojcze nasz”.
Jezus w formie hiperbolicznej poucza, że wartość każdej modlitwy tkwi
w bezpośrednim, intymnym kontakcie z Bogiem. Wejście do swojej izdebki zamknięte drzwi i to obrazy mające uzmysłowić słuchaczom, że modlący
się winien unikać spektakularności i pokazywania swojej pobożności. Jezus
przestrzega przed błędami, jakie modląc się popełniali poganie. „Modląc się
nie bądźcie gadatliwi” (Mt 6, 7). Gadatliwość na modlitwie była cechą pogan
wynikającą z przekonania, że Bóg niewiele wie i o wszystkim trzeba Mu powiedzieć. Uczeń Jezusa na modlitwie charakteryzuje się zaś wielką dyskrecją
i szczególną czystością intencji – taka modlitwa jest miła Bogu, który przecież
doskonale wie o wszystkim25.
Ostatnią grupę pouczeń stanowią wskazówki dotyczące postu (por.
Mt 6, 16–18). Układ i forma literacka tych wierszy są podobne do perykop
o jałmużnie i modlitwie.
Stary Testament wiele razy mówi o postach i wspomina, że je praktykowano w różnych okolicznościach i intencjach (por. Wj 34, 28; Kpł 16, 29–31;
2 Sm 12, 16; Dn 9, 3; Ezd 10, 6; Jdt 8, 6; 2 Krn 20, 3–4; Jon 3, 5–9). Na kartach
Starego Testamentu znajdujemy również upomnienia, które prorocy kierują przeciwko narodowi wybranemu wypominając zbyt wielki formalizm
w praktykowaniu postów (por. Iz 58, 1–7; Jl 2, 12–13; Za 7, 5–13). Po tej właśnie
linii idzie również krytyka Jezusa, który wypomina sobie współczesnym, że
są zbyt posępni i ponurzy, kiedy poszczą. W sposób obrazowy Jezus poucza,
że post również winien charakteryzować się dyskrecją. Uczeń Chrystusa winien zetrzeć wszelkie ślady postu – obmyć swoją twarz i namaścić głowę26.
Nowa sprawiedliwość realizowana przez uczniów Chrystusa, wyrażająca się m.in. przez odpowiednie spełnianie uczynków dobroczynnych, właściwą modlitwę i post, różni się od starej, praktykowanej przez faryzeuszów
i uczonych w Piśmie, przede wszystkim wewnętrznością, ucieczką od ostentacji i zaprzeczeniem wszelkiej pokazowości. Uzasadnieniem jest pełnienie
woli Ojca niebieskiego, który widzi w ukryciu i wszystko wie, ludzie natomiast nie mają prawa widzieć wszystkiego.
Po raz kolejny w naszych rozważaniach pojawia się stwierdzenie „wola
Ojca”. „Wola” jest ulubionym terminem Mateusza. Występuje on 7 razy
w pierwszej Ewangelii (por. Mt 6, 10; 7, 21; 10, 29; 12, 50; 18, 14; 21, 31; 26,
25
26

Por. D.J. HARRINGTON, The Gospel according to Matthew, dz. cyt., s. 33–34.
Por. tamże, s. 35.
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42)27, zawsze zestawiony ze słowem Ojciec, w sensie teologicznym. Wola
Ojca oznacza Boży plan zbawienia realizujący się od wieków w historii.
W sposób szczególny ta „wola Ojca” została objawiona człowiekowi w Osobie Jezusa Chrystusa. Mesjasz objawia człowiekowi, że Bóg chce go zbawić
i wyznacza mu drogę, która do tego zbawienia prowadzi28.
Zasadniczy i programowy tekst o sprawiedliwości znajduje się w Mt
5, 20: „bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Sprawiedliwość uczniów Chrystusa ma być „większa” od uczonych
w Piśmie i faryzeuszów. Owo „więcej”, którego żąda Jezus, polega przede
wszystkim na wewnętrznej postawie i czystej intencji, które są elementami
decydującymi w czynie etyczno-religijnym29. To zaś, co pochodzi z serca
człowieka, czyni go nieczystym. Pisze o tym wyraźnie sam Mateusz: „z serca
bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa” (Mt 15, 19). Nawiązuje tutaj do
Iz 29, 13, gdzie Jahwe zarzuca swojemu ludowi, że czci Go tylko wargami,
a serce jego jest właściwie daleko od Boga. Ludzie prawdziwie sprawiedliwi
to ludzie prości, wewnętrznie szczerzy, lojalni, służący Bogu i ludziom30.
Z powyższych rozważań wynika, że Ewangelista Mateusz kładzie bardzo silny akcent na postawę wewnętrzną, czyste sumienie i odpowiednią
intencję. Jednocześnie należy podkreślić, że nie dewaluuje zewnętrznego
czynu etycznego (por. Mt 5, 16). Czyn bowiem ma być owocem postawy wewnętrznej. Mówi o tym bardzo wyraźnie ostatni fragment Kazania na Górze
(por. Mt 7, 12–27). Przypowieść o budowie domu na skale (por. Mt 7, 24–27)
jest zaś bardzo wyraźnym apelem o to, aby słów Jezusa nie tylko słuchać, ale
także je pełnić (por. Mt 6, 10; 7, 21). Nie ma bowiem prawdziwej sprawiedliwości bez czynu etycznego31.
Na tym właśnie polega różnica między chrześcijaństwem a judaizmem,
między Ewangelią i faryzeizmem. Ten ostatni przeceniał to, co zewnętrzne,
Jezus zaś kładzie nacisk na postawę wewnętrzną i na czyn zgodny z tą postawą, którego przedmiotem winno być przede wszystkim pełnienie woli Ojca.
Taką właśnie postawę etyczną mają realizować uczniowie Chrystusa wezwani do praktykowania „większej sprawiedliwości”.
Na podstawie: J. FLIS, Konkordancja, dz. cyt., s. 1684.
Por. J. KUDASIEWICZ, Teologia Ewangelii synoptycznych, [w:] Teologia Nowego Testamentu, red F. GRYGLEWICZ, cz. 1, Lublin 1986, s. 92–93.
29
Por. M. BEDNARZ, Ewangelie, dz. cyt., s. 241.
30
Por. R. RUBINKIEWICZ (red.), Wstęp, dz. cyt., s. 211.
31
Por. J. KUDASIEWICZ, Biblia, dz. cyt., s. 394.
27

28
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SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZYNIESIONA PRZEZ CHRYSTUSA
Sprawiedliwość, której żąda od swoich uczniów Jezus, przewyższająca nieskończenie Stare Przymierze, jest bardzo wymagająca. Pozostałaby
zapewne przedmiotem wyłącznie marzeń, gdyby ją pozbawiono pomocy
Bożej, która zapewnia niezbędne do jej praktykowania światło i siłę. Wszak
wcielonym ideałem tej nowej sprawiedliwości jest sam Jezus Chrystus, który
wypełnił „wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 15)32. X. Léon-Dufour uważa,
że „sprawiedliwość to po prostu Jezus w swej własnej osobie”33. Toteż według relacji Mateusza tytuł „sprawiedliwego” nadała Mu nawet poganka,
żona Piłata (por. Mt 27, 19).
W tym właśnie kontekście należy usytuować dwa kolejne fragmenty
z Kazania na Górze, w których wzmiance o nowej sprawiedliwości towarzyszy, przynajmniej implicite, obietnica Bożej pomocy. Pierwszy z nich należy
do grupy tzw. błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6), drugim zaś fragmentem
jest: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33).
Błogosławieństwa Ewangeliczne stanowią niejako „serce” Kazania na
Górze i są streszczeniem nauki Jezusa dotyczącej Prawa, sprawiedliwości,
etyki nowego Ludu Bożego oraz wyrażają istotę moralności nowotestamentalnej34. Błogosławieństwo z Mt 5, 6 jest czwartym z kolei i dotyczy łaknących
i pragnących sprawiedliwości. Ewangelista Łukasz w paralelnym tekście ma
na myśli po prostu głodnych (por. Łk 6, 21). Prawie wszyscy egzegeci są
zgodni, że wersja Łukaszowa jest bliższa oryginalnej wypowiedzi dotyczącej
bólu i krzywdy społecznej, przechowanej w źródle Q. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości u Mateusza oznacza gorące pragnienie życia według wartości
ewangelicznych. A. Feuillet pisze, że jest to „przedmiot gorących pragnień
duszy szukającej Boga”35.

Por. J. NAGÓRNY, Kazanie na Górze (Mt 5–7) jako moralne orędzie nowego przymierza,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32, 3 (1985), s. 16–17; P.R. GRYZIEC, Według świętego
Mateusza, Kraków 1998, s. 80.
33
Słownik Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 577.
34
Więcej na temat samego tekstu, jak również interpretacji błogosławieństw można
przeczytać: F. LAGE, Błogosławieństwa: tekst i interpretacja, „Communio” 7 (1987) nr 5 (41),
s. 3–22; J. CZERSKI, Sens etyczny i motywacja makaryzmów, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1982), s. 125–137.
35
A. FEUILLET, Dwa aspekty, dz. cyt., s. 71.
32
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Już prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że Bóg zaspokoi kiedyś
głód i wszelkie pragnienia (por. Iz 49, 10; 65, 13; Ps 37, 19). Tym dwóm potrzebom czwarte błogosławieństwo nadaje charakter duchowy, a ci, którzy
pragną i łakną sprawiedliwości, to nie narzekający na społeczne nierówności,
to nie ci, którym dzieje się społeczna krzywda, buntownicy pragnący przywrócić ład i porządek, ale kategoria ludzi, która z wielką tęsknotą oczekuje
spełnienia woli Bożej czyli doskonałości. Sprawiedliwość zaś w tym kształcie
stanowi przymiot samego Boga. Obiecana łaknącym i pragnącym sprawiedliwość powinna być zatem rozumiana jako Boży dar, który pomoże zwieńczyć wysiłek moralny i zrealizować Chrystusowe wezwanie do świętości
i większej sprawiedliwości36.
Podobne rozumienie sprawiedliwości sugeruje Mt 6, 33. Królestwo Boże
i jego sprawiedliwość już nadeszło, a zapoczątkował je sam Chrystus. Idea
Królestwa Niebieskiego jest zresztą jednym z głównych tematów Ewangelii św. Mateusza. Królestwo już się rozpoczęło, dlatego Jan Chrzciciel mógł
powiedzieć: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2).
Jak zauważa M. Bednarz, tłumaczenie Biblii Tysiąclecia w tym miejscu nie
jest zbyt precyzyjne. W tekście greckim mamy bowiem czasownik w czasie
przeszłym dokonanym, który należałoby raczej przetłumaczyć: „zbliżyło się,
nadeszło” (por. Mt 4, 17; 12, 18)37. Skoro obiecane Królestwo już nadeszło,
zatem obowiązkiem tego, kto chce być uczniem Jezusa, jest szukanie tego
Królestwa. Jezus żąda, aby tego Królestwa szukać najpierw, a więc na pierwszym miejscu w życiu stawiać szukanie woli Bożej.
Omawiany fragment Kazania na Górze zawiera jeszcze jedną interesującą nas myśl. Królestwo Boże nie wyklucza posiadania dóbr doczesnych.
Jezus przecież obiecuje je tym, którzy będą szukać Jego Królestwa. Istnieje zatem ścisłe powiązanie pomiędzy doczesnością a nadprzyrodzonością.
Uczeń Jezusa realizuje wezwanie do większej sprawiedliwości, jeżeli szuka
woli Bożej, odpowiednio korzystając z dóbr ziemskich i kiedy jego serce jest
wolne od pragnień zaznania przyjemności tego świata38.

Por. K.H. SCHELKLE, Teologia, dz. cyt., s. 168.
Por. M. BEDNARZ, Ewangelie, dz. cyt., s. 220–221.
38
Por. A. JANKOWSKI, K. ROMANIUK, L. STACHOWIAK, Komentarz praktyczny,
dz. cyt., s. 45.
36
37
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ZAKOŃCZENIE
Trudne wymagania etyczne, które Jezus postawił swoim uczniom, są
ściśle związane z nadejściem Królestwa Bożego i ze zbawieniem związanym
z Osobą Jezusa Chrystusa. Dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć
radykalizm Jego wezwań. Jezus staje nie tylko jako Prawodawca, jak niegdyś
Mojżesz, ale przede wszystkim jako wysłany przez Boga Zbawiciel, który za
cenę swojej męki i krwi ratuje każdego człowieka z niewoli szatana i grzechu.
Najpierw sam daje ofiarę, a dopiero później wymaga i żąda. Królestwo Boże
jest zatem ze swej istoty darem Boga Zbawcy, a sprawiedliwość, której winniśmy szukać i realizować, jest samą łaską, dzięki której możemy sprostać
Chrystusowym wymaganiom39.
Teksty Mt 5, 6: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni” oraz Mt 6, 33: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” zdają
się wskazywać na to, że sprawiedliwość w Kazaniu na Górze powinna być
rozumiana również w sensie daru Bożego. Otrzymuje go uczeń Jezusa, który
szuka Królestwa Bożego; jest on zaś niezbędny do realizacji „większej sprawiedliwości” dzięki temu, iż daje siłę i światło do praktykowania Chrystusowej nauki etyczno-religijnej.

THE TRUE JUSTICE
Difficult ethical requirements which Jesus laid down on his students in the Sermon
on the Mount are closely connected with the advent of the Kingdom of God as well as the
salvation of Jesus Christ. Only in this context we can understand the radicalism of his calls.
Jesus occurs not only as the lawgiver, as once Moses, but mainly as the Saviour sent by God,
who for the price of his passion and blood saves each person from being enslaved to sin
and the Satan. At first he sacrifices but then he requests and demands. Therefore the Kingdom of God is like the gift from God Saviour and justice we are supposed to seek and pursue
is the grace thanks to which we are able to fulfil Jesus’ requirements. Jesus’ call to ‘greater
justice” is still valid.
tłum. Michał Borda
39

Por. R. RUBINKIEWICZ (red.), Wstęp..., dz. cyt., s. 217.
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PRZYJĘCIE SŁOWA BOŻEGO
PODSTAWĄ WIARY RELIGIJNEJ, KOMUNII KOŚCIELNEJ
I NOWEJ EWANGELIZACJI1

Adhortacja apostolska „Verbum Domini” Benedykta XVI, owoc obrad XII
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów2, jest nowym doniosłym wydarzeniem obecnego pontyfikatu. W ramach uzasadnienia wyboru problematyki Synodu znajdujemy także słowa szczególnego apelu Synodu, wedle których należy zweryfikować, czy zostały wprowadzone w życie
wskazania soborowe, a także zachęta, by podjąć nowe wyzwania wobec wymagań obecnych czasów3.
W związku z tego rodzaju uwagami, należy przede wszystkim dokonać rachunku sumienia w samym Kościele, w którym ma miejsce nie zawsze
godny dla tego Boskiego daru szacunek, co przejawia się w wielorakich niedostatkach w zgłębianiu tajemnicy słowa Bożego. Co więcej „Słowo Boże
nieuchronnie ujawnia również dramatyczną możliwość – konstatuje Benedykt XVI – że człowiek w swej wolności nie nawiąże tego dialogu Przymierza z Bogiem, do którego zostaliśmy stworzeni”4.
Uzasadniając podjęty temat, Ojciec Święty zwraca uwagę na istotny
motyw, który leży u podstaw racji, dla których Ojcowie Synodu podjęli refleksję nad słowem Bożym. Papież pisze: „dotknęliśmy tematu stanowiącego
w pewnym sensie istotę życia chrześcijańskiego, nawiązując do poprzedniego zgromadzenia synodalnego, które obradowało na temat: »Eucharystia

Niniejsze rozważania i refleksje oparte są głównie na lekturze adhortacji apostolskiej Benedykta XVI, O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini” (30.09.2010),
Kraków 2010 (dalej: Verbum Domini).
2
Tamże, Wprowadzenie, 1.
3
Tamże, 3.
4
Tamże, 26.
1
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źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła«”5. Tu przypomniał o podstawowej prawdzie: „Kościół bowiem ma za fundament Słowo Boże, rodzi się
z niego i nim żyje”6. Tej właśnie fundamentalnej prawdzie i zasadzie Sobór
Watykański II poświęcił szczególną uwagę, nawiązując do Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” 7.
Zaprezentowana w niniejszym artykule refleksja teologiczna nad przesłaniem adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini jest próbą
uwydatnienia ścisłego i nierozłącznego związku przyczynowego jaki zachodzi między wiarą Kościoła, ożywianego słowem Bożym, a jego misją, która
znajduje swój szczególny wyraz w duchowym wzroście wspólnoty ludu Bożego. Tylko bowiem we wspólnocie, która żyje słowem Bożym, ożywianym
miłością, staje się możliwa nowa ewangelizacja, do której niestrudzenie wzywał i zachęcał, u progu trzeciego tysiąclecia, Jan Paweł II8.

WIERNOŚĆ SŁOWU BOŻEMU
WARUNKIEM ROZWOJU DUCHOWO-MORALNEGO
Spośród licznych szczegółowych spraw i zagadnień, będących przedmiotem analiz i rozważań Synodu w świetle wymagań słowa Bożego, dwie
spośród nich określają rodzaj podstawowych zasad i kryteriów, których
uznanie i przyjęcie gwarantuje owocność i skuteczność daru słowa Bożego,
zarówno w wymiarze jednostkowym, jak wspólnotowym w Kościele.
Pierwszą z nich zatytułowano: Bóg słucha człowieka i odpowiada na jego
pytania9; drugą: Prowadzenie dialogu z Bogiem Jego słowami10. Tak sformułowane kryteria mają charakter propozycji i zarazem wskazań ze strony objawiającego się człowiekowi Boga, do którego należy wolna decyzja przyjęcia, względnie odrzucenia ich. Jeśli ma miejsce przyjęcie zaproponowanego
przez Boga Słowa, następuje spotkanie, które owocuje dialogiem. „W tym
dialogu z Bogiem – stwierdza Benedykt XVI – rozumiemy samych siebie
i znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w naszym ser-

Tamże, 3.
Tamże.
7
Por. tamże.
8
JAN PAWEŁ II, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 „Novo
millennio ineunte”, 40.
9
Verbum Domini, 23.
10
Tamże, 24.
5
6
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cu”11. Jest to więc – jak wynika z przesłania tekstu – dialog nie tylko na poziomie intelektualnego poznania Słowa, będącego wynikiem czystej analizy
treści przesłania zawartego w Słowie objawiającego się Boga, lecz spotkanie
Boga z człowiekiem w Duchu i prawdzie (por. J 4, 23)12, w jego najgłębszym
duchowym wymiarze, którego symbolem jest serce. To zaś następuje dlatego, ponieważ: „Słowo Boże nie sprzeciwia się człowiekowi, nie niszczy jego
autentycznych pragnień, co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając
do spełnienia”13. Taka jest wola samego Boga (por. J 18, 37), którego wyrazem jest „Królestwo Chrystusowe założone i istniejące na świecie, mające
na celu ukazać zwycięstwo prawdy” (3, 1; 14, 6)14; takie jest doświadczenie
życia wiernych Kościoła, którzy przyjmują Słowo Boże otwartym sercem,
co szczególnie potwierdza świadectwo jego męczenników i świętych. Stąd
– nawiązując do określonych wyżej kryteriów – papież zapisze: „Jak ważne
jest w naszych czasach odkrycie, że tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne
w sercu każdego człowieka! Niestety – konstatuje z ubolewaniem – w naszej
epoce, zwłaszcza na Zachodzie, rozpowszechniło się przekonanie, że Bóg nie
zajmuje się życiem i problemami człowieka i – co więcej – że Jego obecność
może stanowić zagrożenie dla ludzkiej autonomii. W rzeczywistości cała
ekonomia zbawienia pokazuje nam, że Bóg przemawia oraz działa w historii
dla dobra człowieka i jego pełnego zbawienia”15.
Z tej obserwacji wynikają dla papieża, jako najwyższego Pasterza Kościoła, jednoznaczne wnioski, które stają się nakazem czasu; stąd kieruje
on pod adresem pozostałych pasterzy Kościoła następujący zobowiązujący
apel: „z duszpasterskiego punktu widzenia decydujące znaczenie ma ukazywanie zdolności słowa Bożego do dialogu o problemach, którym człowiek
musi stawiać czoło w życiu codziennym”16. W tym miejscu Papież wskazuje
na Chrystusa, jako na jedyne źródło i rację – ultima ratio wszelkich motywacji,
które winny leżeć u podstaw inicjatyw i działalności człowieka. „Właśnie JeTamże, 23.
Źródłem nowego życia (J 3, 5) i nowego kultu jest Duch Święty. Kult ten jest „prawdziwy”, ponieważ wynika z nowego objawienia i stanowi realizację zapowiedzi z ST. Nie
znaczy to konieczności wyrażania tej czci na zewnątrz: zob. Komentarz do Ewangelii według
św. Jana, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (W przekładzie z języków oryginalnych – Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich,
wyd. III) Poznań–Warszawa 1980, s. 1220.
13
Verbum Domini, 23.
14
Por. Komentarz do Ewangelii św. Jana, dz. cyt., s. 1238.
15
Verbum Domini, 23.
16
Tamże, 25.
11

12
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zus – z całą mocą podkreśla Benedykt XVI – staje przed nami jako Ten, , który
przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości (J 10, 10)”17.
Opisana przez Ojca Świętego obserwacja wyraża jego pasterską troskę
o obecny stan duchowy Kościoła; o jego aktualne zaangażowanie w dzieło
misyjne względem świata. I mimo braku – z takich czy innych względów –
pozytywnego przyjęcia Słowa Bożego przez wielu współczesnych, Kościół,
czyli cały Lud Boży i jego pasterze, prowadzeni mocą Ducha Prawdy, nie
mogą stosować innej strategii, jak tylko tę, która pochodzi z inspiracji Ewangelii. W tym też kontekście trzeba odczytywać pełne optymizmu następujące
słowa jego poprzedniej Encykliki o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi”: „trzeba,
aby z samokrytyką czasów nowożytnych łączyła się samokrytyka nowożytnego chrześcijaństwa, które wciąż od nowa musi uczyć się rozumienia siebie
samego, poczynając od swych korzeni”18. I nieco dalej w formie konstatacji,
a zarazem diagnozy, czytamy słowa: „Jeśli wraz z postępem technicznym
nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka (por. Rz 7, 22; 2 Kor
4, 16), wówczas nie jest on postępem, ale zagrożeniem dla człowieka i świata”19. Refleksję tę papież rozwinął nieco dalej, w kolejnym punkcie encykliki,
kończąc ważnym spostrzeżeniem: „to dlatego rozum potrzebuje wiary, aby
był w pełni sobą: rozum i wiara potrzebują siebie nawzajem, aby urzeczywistniała się ich prawdziwa natura i misja”20.
Mając na uwadze powyższe konstatacje i stwierdzenia, nie można
oprzeć się wrażeniu, że opisany przez papieża obecny stan rzeczy w Kościele i świecie jest wynikiem, u wielu współczesnych, braku odwagi i otwarcia
się na głębszą refleksję przesłania płynącego z prawdy o człowieku. Papież
apeluje o uznanie antropologicznej prawdy o każdym człowieku, który z natury swojej – natura sua – nastawiony jest – choć nie zawsze w sposób głęboko uświadomiony – na propozycję objawiającego się człowiekowi Boga.
Benedykt XVI proponuje w takim razie pomoc, wskazując na to, iż „przemawiający Bóg uczy nas, jak możemy z Nim rozmawiać”21. A pomoc ta –
jak wyjaśnia – pochodzi od Niego samego; zawarta jest bowiem w Piśmie
świętym. Tak więc aby doszło do spotkania człowieka z objawiającym się
Bogiem, musi mieć miejsce wolny, nieuprzedzony akt woli przyjęcia Słowa
Bożego. W tym kontekście trzeba przywołać słowa Konstytucji dogmatycznej
Tamże, 23.
BENEDYKT XVI, Encyklika o chrześcijańskiej nadziei „Spe salvi” (30.11.2007), Kraków
2007, 22.
19
Tamże.
20
Tamże.
21
Verbum Domini, 24.
17
18
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o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, w której odnajdujemy na ten temat doniosłe stwierdzenie: „spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić
siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu
Świętym i stają się uczestnikami Boskiej natury (por. Ef 2, 18; 2 P 1, 4). Przez
to zatem objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1, 15; 1 Tym 1, 17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33, 11; J 15,
14–15) i obcuje z nimi (por. Bar 3, 38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą
i przyjąć ich do niej” (KO 2)22.
W tej fundamentalnej sprawie warto w tym momencie przywołać także
przemyślenia Jana Pawła II, który w Encyklice „Fides et ratio”23, pisze: „Wiara
i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego,
aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy
o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8–9; 63 [62], 2–3; J 14, 8; 1 J 3, 2)”24. Ta prawda zaś – jak to zapisał w pierwszej swojej encyklice Redemptor hominis25 – ma
swoje źródło w fakcie, że On, Syn Boży, przez wcielenie swoje „zjednoczył
się jakoś z każdym człowiekiem”26.

SŁOWO BOŻE
FUNDAMENTEM WSPÓLNOTY DUCHOWEJ KOŚCIOŁA
Drugi rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II, otrzymał znamienny tytuł: Lud Boży. Już w pierwszym zdaniu ogłasza
uniwersalną misję Kościoła względem każdego człowieka i dla całej ludzkości: „W każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu ten,
22
Te i inne teksty Soboru Watykańskiego II zostały wzięte ze zbioru: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (tekst łacińsko-polski), tekst łaciński: „Acta
Apostolicae Sedis” – tekst polski: tłumaczenie autoryzowane przez Konferencję Episkopatu Polski, Paris 1967.
23
JAN PAWEŁ II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio” (14.09.
1998), Tarnów 1998.
24
Tamże, s. 5. Tekst encykliki uzasadnia i rozwija, w świetle doktryny Kościoła, na
tle różnych dziedzin i sytuacji człowieka, i różnych wspólnot, egzystencjalną prawdę
o człowieku.
25
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana
Pawła II, Kraków 1996, 12.
26
Tamże, 13.
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ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie (por. Dz 10, 35); podobało
się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem
wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by
Go poznawał w prawdzie i święcie Mu służył”27. To fundamentalne stwierdzenie zostało następnie dopełnione, w tym samym rozdziale, następującymi słowami: „Ustanowiony przez Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości
i prawdy, używany jest również przez Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i posłany jest do całego świata, jako światłość świata oraz sól ziemi (por.
Mt 5, 13–16)”28. Swego rodzaju dopełnieniem dla wyrażonej wyżej zasady
jest następujący tekst Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich:
„Wszystkie narody stanowią bowiem jedną społeczność, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi,
jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo
dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym, które oświeci chwała Boga,
gdzie narody będą chodzić w Jego światłości” (DRN 1).
Tak więc Kościół, będąc „narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego pragnie wyjaśnić dokładniej swoim
wiernym i całemu światu naturę swoją i powszechne posłannictwo. Warunki
naszej epoki – jak się podkreśla – nadają temu zadaniu Kościoła szczególnie
pilny charakter; chodzi o to, aby wszyscy ludzie, złączeni dziś ściślej więzami społecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osiągnęli pełną jedność również w Chrystusie” (KK 1). Oto zasadniczy powód, jak czytamy we wspomnianej Deklaracji „Nostra aetate”, że Kościół „nie odrzuca niczego z tego,
co w religiach jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się
do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które
chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych
i głoszonych, nierzadko jednak mają w sobie promień owej Prawdy, która
oświeca wszystkich ludzi” (DRN 2)29. Dlatego też, odnosząc się do innych
religii, Benedykt XVI, jeszcze jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podpisał deklarację Kongregacji Nauki Wiary O jedyności i powszechności zbawczej
Chrystusa i Kościoła „Dominus Jesus”. Można – wydaje się – domniemywać, iż
adhortacja apostolska Verbum Domini, która poświęca hermeneutyce30 Pisma
Tamże, 9.
Tamże.
29
Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio „Dominus Jezus”, Liberia
Editrice Vaticana, 2.
30
Zob. hasło Hermeneutyka, gr. Hermeneuein: „wyrażać, interpretować, tłumaczyć”.
Początkowo ograniczona do teorii wyjaśniania jakiegoś tekstu, dyscyplina ta zmierza dziś
27

28

336

Ks. Józef Krzywda CM

Świętego w Kościele31 specjalny, obszerny tytuł, stanowi szczególnie w tym
ustępie rozważań nową kartę wskazań i zasad, których lektura otwiera nowe
możliwości głębszego rozumienia znaczenia i roli Słowa Bożego w budowaniu wspólnoty Ludu Bożego32.
W części drugiej adhortacji Verbum Domini, zatytułowanej Verbum in
Ecclesia, papież wskazuje na zasadnicze znaczenie i rolę Słowa Bożego w budowaniu wspólnoty kościelnej – communio Ecclesiae. W trzech ściśle ze sobą
związanych podtytułach: „Słowo Boże i Kościół”, „Liturgia uprzywilejowaną przestrzenią Słowa Bożego” i „Słowo Boże w życiu Kościoła”, w następujących po sobie wyodrębnionych punktach, odnajdujemy pogłębiony
w świetle Słowa Bożego teologiczny wykład i wskazania, dotyczące istotnych dziedzin życia w Kościele33. W tej szczególnej formie adhortacji, czyli
pogłębionej teologicznie wykładni i katechezy, Benedykt XVI wraz z Ojcami
Synodu zachęca wszystkich wiernych Kościoła do medytacji i kontemplacji
Słowa Bożego; zarówno indywidualnie jak i wspólnotowo. W tej części adhortacji położono szczególny akcent na wspólnototwórczy aspekt Słowa Bożego w życiu i działalności Kościoła34.
Aby zakończyć refleksję na temat istotnej funkcji Słowa Bożego w procesie kształtowania się i animacji wspólnoty Ludu Bożego, warto wskazać na
świadectwo tych, którzy w pełni przyjęli i doświadczyli słowa Bożego w ich
do zrozumienia i nadania aktualnej wymowy tekstowi, przez poddanie go operacji zwanej niezupełnie może ściśle „przekładem”, X. LÉON-DUFOUR, Słownik Nowego Testamentu, przekł. K. ROMANIUK, Poznań 1986, s. 291; K. RAHNER, H. VORGRIMLER, Mały
słownik teologiczny, przeł. T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK, Warszawa 1987, s. 139.
31
Verbum Domini, 29–49.
32
Por. Chrześcijaństwo i religie (1996), [w:] Od wiary do teologii – Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. KRÓLIKOWSKI, Publikacja tekstów za
zezwoleniem Libreria Editrice Vaticana, Kraków 2000, s. 393–430; Instructio de ecclesiali
theologi vocatione, [w:] CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Documenta inde a Consilio
Vaticano Secundo expleto edita (1966–2005), Liberia Editrice Vaticana 2006, s. 388–405.
33
Verbum Domini, 50–89.
34
Zob. tamże, następujące tytuły: Kościół przyjmuje Słowo; Stała obecność Chrystusa
w życiu Kościoła; Słowo Boże w świętej liturgii; Pismo Święte i sakramenty; Słowo Boże i Eucharystia; Sakramentalność Słowa; Proklamacja słowa Bożego i posługa lektoratu; Znaczenie homilii;
Słowo Boże, pojednanie i namaszczenie chorych; Słowo Boże i Liturgia Godzin; Sugestie i konkretne propozycje dotyczące animacji liturgicznej: a) Celebracja słowa Bożego; b) Słowo i milczenie;
c) Uroczyste głoszenie słowa Bożego; d) Słowo Boże w świątyni chrześcijańskiej; f) Śpiew liturgiczny inspirowany przez Biblię; g) Szczególna troska o niewidomych i niesłyszących; Animacja
biblijna duszpasterstwa; Biblijna formacja chrześcijan; Pismo Święte podczas wielkich spotkań kościelnych; Słowo Boże i wierni świeccy; Słowo Boże, małżeństwo i rodzina; Modlitewne czytanie
Pisma Świętego i lectio divina.
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życiu osobistym i wspólnotowym: świętych Kościoła wszystkich epok, narodów i pokoleń. Ojciec Święty tak zapisze w tej sprawie: „Interpretacja Pisma
Świętego nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wysłuchali tych, „którzy naprawdę żyli słowem Bożym, czyli świętych35”. I dodał: „Najgłębsza interpretacja
Pisma pochodzi bowiem od tych, który pozwolili się kształtować słowu Bożemu przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie”36.

ROLA SŁOWA BOŻEGO W DUCHOWOŚCI KOMUNII
FUNDAMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI37
Ostatnia, trzecia część adhortacji apostolskiej Verbum Domini, zatytułowana: Verbum mundo, pt. „Posłannictwo Kościoła: Głoszenie Słowa Bożego
światu”38, wskazuje na jeden z istotnych podstawowych elementów Kościoła
– sakramentu (por. KK 1), jaki został zawarty w posłaniu Apostołów do świata, w słowach: „Jak Ojciec Mnie posłał i Ja was posyłam” (J 20, 21). Wprawdzie słowa te kierował Chrystus do Apostołów, lecz skierował je także za ich
pośrednictwem do tych, którzy Mu uwierzyli (J 17, 20–26). Naucza o tym Sobór Watykański (por. KK 17; KDK 43; DA 2–3), przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, w słowach: „cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany
na cały świat”39. W tym duchu odczytujemy wskazania i apel Ojców Synodu,
zawarte w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI. Czytamy w niej: „Synod
Biskupów potwierdził z mocą, że konieczne jest ożywienie w Kościele świadomości misyjnej, obecnej w Ludzie Bożym od samych jego początków”40.
„Trzeba więc – zachęca papież – coraz bardziej odkrywać konieczność i piękno głoszenia Słowa, aby mogło zapanować królestwo Boże, o którym nauczał sam Chrystus”41. Tym sposobem adhortacja Verbum Domini wpisuje się
w nurt nowej ewangelizacji, co wprost uwydatniono w samym tekście dokumentu42. U podstaw głoszenia nowej ewangelizacji – jak zapisano w adhortacji
– leżą następujące przesłanki: „U progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją
Verbum Domini, 48.
Tamże.
37
Wyrazy zapisane kursywą zostały wzięte z oryginalnych sformułowań Jana Pawła II, z jego Listu apostolskiego „Novo millennio ineunte” (tamże, s. 36, 39).
38
Tamże, 99.
39
KKK 863; por. tamże, 216.
40
Verbum Domini, 92.
41
Tamże, 93.
42
Tamże, 96, pt. Przepowiadanie i nowa ewangelizacja.
35
36
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liczne ludy, które jeszcze nie poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan
potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii”43. Aby jednak głoszone Słowo
nabrało cech nowej ewangelizacji, „nieodzowne jest – dodajmy: dziś bardziej
niż kiedykolwiek w przeszłości – nadanie temu słowu wiarygodności, by nie
jawiło się jako piękna filozofia lub utopia, ale jako rzeczywistość, którą można żyć. Ta wzajemna zależność słowa i świadectwa nawiązuje do sposobu,
w który Bóg przemówił przez wcielenie swego Słowa”44. Prorocze w tej perspektywie są słowa Jana Pawła II w jego Liście apostolskim do Kościoła u progu trzeciego tysiąclecia. Między innymi tak pisze: „Wielokrotnie w minionych
latach przypominałem wezwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz
– podkreśla – pragnąc przede wszystkim wskazać, że musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał
apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek w Pięćdziesiątnicy”45.
Bez wątpienia adhortacja apostolska Benedykta XVI jest swego rodzaju
odpowiedzią na testament Jana Pawła II, zarysowany w Liście Novo millennio
ineunte. „Idźmy naprzód z nadzieją!”46, apeluje Jan Paweł II w zakończeniu Listu, słowami samego Chrystusa, skierowanymi do Apostołów (Łk 5, 4): Duc in
altum!47. I dalej: „Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, znów
wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19)”48. Podejmując wezwanie Jana Pawła II, Benedykt XVI wtóruje swemu poprzednikowi:
„O potrzebie nowej ewangelizacji, tak bardzo odczuwanej przez mojego czcigodnego poprzednika, o skuteczności słowa Bożego, należy mówić na nowo
bez lęku, z przekonaniem. Kościół, pewny wierności swego Pana, niezmordowanie głosi dobrą nowinę Ewangelii i zachęca wszystkich chrześcijan do
ponownego odkrycia, jak fascynujące jest naśladowanie Chrystusa”49.

Tamże, 103–104.
Tamże, 97.
45
JAN PAWEŁ II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, 40.
46
Tamże, 58.
47
Tamże.
48
Tamże.
49
Verbum Domini, 96.
43

44
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ZAKOŃCZENIE
W końcowym słowie do adhortacji Verbum Domini Benedykt XVI pisze:
„pragnę jeszcze raz wezwać cały lud Boży, duszpasterzy, członków Instytutów życia konsekrowanego oraz świeckich, by starali się coraz lepiej poznawać Pismo Święte. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej
autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest słowo Boże, głoszone,
przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele”50.
„Dlatego nasze czasy – podkreśla Ojciec Święty – powinny być coraz
bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji.
Ponowne odkrycie, że słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim, pomaga nam odnaleźć na nowo sens tego, co z mocą – jak zauważa
Benedykt XVI – przypomina Jan Paweł II w słowach: „nadal prowadzić missio ad gentes i poświęcić wszystkie siły nowej ewangelizacji, zwłaszcza w tych
krajach, gdzie ewangelizacja została zapomniana albo spotyka się z rozpowszechnioną obojętnością z powodu szerzącego się sekularyzmu”51. Przytoczyć wreszcie wypada w kontekście obecnych refleksji optymistyczną wizję
przyszłości dla głoszenia Słowa Bożego, jaką nakreślił Jan Paweł II w końcowym słowie do encykliki Redemptoris missio: „jak nigdy dotąd, Kościół ma
dziś możliwość niesienia Ewangelii, świadectwem i słowem, do wszystkich
ludzi i do wszystkich narodów”52.
Pragnieniem Benedykta XVI jest, aby słowo Boże, w którym zawiera się
tajemnica Bożej obecności w Kościele i w świecie, dzięki lepszemu poznaniu
i doświadczeniu go w życiu chrześcijan, stało się bardziej skuteczne i owocne
w ich osobistym oraz wspólnotowym życiu. Takie jest zasadnicze przesłanie
adhortacji apostolskiej Verbum Domini.

Tamże, Zakończenie, 121.
Tamże, 122.
52
JAN PAWEŁ II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris misio”,
[w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, 96.
50
51
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L’ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO

COME LA BASE DELLA FEDE RELIGIOSA, DELLA COMUNIONE ECCLESIASTICA
E DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
L’Esortazione Apostolica Verbum Dei di Benedetto XVI presenta la funzione, l’importanza e il ruolo della parola di Dio nella vita delle single persone e della comunità della
Chiesa, partendo dalle due fondamentali tesi, e cioè: 1) che Dio ascolta l’uomo e risponde
alle sue domande (n. 23), e 2) che l’uomo dialoga con Dio mediante le sue parole (n. 24).
L’autore di queste riflessioni e meditazioni vuole mettere in rilievo i criteri sopramenzionati, dai quali dipende fruttuosità ed efficacia della parola di Dio sia a livello individuale
che quello comunitario della Chiesa.
Grazie ad un’approfondita riflessione teologica, che troviamo nell’ Esortazione Apostolica Verbum Domini, si può affermare che la nova evangelizzazione nel mondo contemporaneo dipende, se non in misura decisiva allora almeno quella considerevole, dal rispetto delle promesse e dei principi esposti nel documento del papa.
tłum. Józef Krzywda
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MIEJSCE RODZINY W ŻYCIU SPOŁECZNYM
W ŚWIETLE NAUCZANIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W 2011 roku obchodzimy 110. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia oraz
30. rocznicę jego śmierci. Posiadł on niezwykłą umiejętność kochania Boga
w człowieku i służenia mu ze względu na Boga. Soli Deo – samemu Bogu, słowa
te stały się zawołaniem biskupim ks. kardynała Wyszyńskiego1. Warto pochylić się nad jego nauczaniem na temat rodziny, które pomimo upływającego
czasu nic nie straciło na swej aktualności. Sam zaś Prymas także dzisiaj, w nowej rzeczywistości, może być dla nas wzorem człowieka wiary, miłującego
nade wszystko Boga i Maryję oraz Polskę, naszą wspólną Ojczyznę i Matkę.

PYTANIE O CZŁOWIEKA I JEGO MIEJSCE W ŚWIECIE
Bolesne doświadczenia II wojny światowej skłaniają ks. Prymasa Wyszyńskiego do egzystencjalnych pytań dotyczących istoty człowieka, jego
miejsca we wszechświecie, zadań jakie ma do wykonania, a także celu jego
życia. Próbę odpowiedzi na nie znajdujemy w jednym z artykułów zatytułowanych Człowiek – istota nieznana?2. Opierając swe rozważania na kanwie
historycznego zdarzenia opisanego w księdze Daniela (Dan 3, 1–7) dotyczącego króla Nabuchodonozora, ks. Prymas zauważa, że także dzisiaj są
tacy, którzy jak król Nabuchodonozor nawołują do oddawania czci złotemu
bałwanowi. „Każda epoka ma swego Nabuchodonozora. I każda epoka ma
swego złotego bałwana! Nieszczęsny człowiek, powalony w proch przed bogiem złotym, tyrańską osobą władcy, pod grozą ognistych krematoriów – to
Por. S. WYSZYŃSKI, Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paryż 1975, s. 11–13.
Por. S. WYSZYŃSKI, Człowiek istota nieznana, [w:] Miłość i sprawiedliwość społeczna,
Poznań 1993, s. 45–57.
1
2
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obraz nam znany. Oddany na służbę złotu bezwzględną żądzą bogacenia
się, czy też oddany w niewolę materialistycznego państwa komunistycznego – wszystko jedno! Niewola człowieka jednakowa. Leży oto powalony na
twarz, wyzuty z własnej godności i czci, wiary i wolności myślenia”3.
Odrzucenie prawdziwego Boga prowadzi człowieka do destrukcji i degradacji własnej osoby, ale ma także zgubny wpływ na całe społeczeństwo.
Analiza zjawisk i procesów zachodzących w świecie pozwala księdzu Prymasowi na wyciągnięcie wniosków dotyczących kierunku rozwoju społeczeństwa. Z jednej strony są ci, którzy odrzucając Boga, w Jego miejsce człowieka
ogłaszają bogiem własnym oraz tacy, którzy uważają człowieka za nicość. Zarówno ta pierwsza jak i druga koncepcja jest przeciwna godności człowieka
i zafałszowuje prawdę o nim samym. Ci, którzy ogłaszają człowieka panem
i władcą, „rozmnażają jego prawa kosztem samego Boga i słabszych bliźnich,
kosztem społeczeństwa i państwa. Wszystko ma oddać pokłon człowiekowi.
Nie ma tu żadnych ograniczeń. Oni to poddają wszystko najwyższemu i nieodwołalnemu osądowi człowieka: głoszą jego wolność moralną, wolność od
wszelkich zobowiązań społecznych. Uznają jedynie moralność prywatną na
użytek osobisty. Człowiek może robić, co mu się żywnie podoba – moralność
to jego rzecz prywatna. Podobnie czynią z Bogiem. Religia też jest rzeczą
prywatną człowieka. Doskonałość i dążenie do Boga nie mają zgoła żadnego znaczenia społecznego. Celem najwyższym człowieka jest jego szczęście
doczesne. Do tego celu można dążyć wszystkimi drogami, bo tutaj nie wiążą
żadne normy moralne”4. Wedle tej materialistycznej koncepcji człowiek nie
jest ograniczony żadnymi zakazami i nakazami. Prawa moralne, Dekalog to
przeżytek i nie należy nimi się przejmować. Homo oeconomicus to nowa i jedynie właściwa odmiana człowieka, który prywatny interes stawia ponad
dobro innych, i dla którego wolność ma nieograniczony charakter, a dążenie
do dobrobytu i pomnażanie dóbr materialnych staje się naczelną zasadą jego
postępowania.
Zgodnie z drugą, także materialistyczną koncepcją, człowiek zredukowany zostaje do roli przedmiotu służącego „wyższym celom”. Zostaje on
pozbawiony właściwej sobie godności i podmiotowości. Dlatego też odmawia mu się najważniejszych praw, a więc wolności myślenia i działania. Zostaje on podporządkowany systemowi rządzenia. Państwo, czy też inny organ sprawujący władzę, określa zakres jego działania i przysługujących mu
praw. W zasadzie jest ich niewiele.
3
4

Tamże, s. 45
Tamże, s. 46.
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Kolejne ograniczenia, jakim człowiek zostaje poddany, to odmowa wolności w wyznawaniu wiary w Boga i oddawania Mu należnej czci. Religijny
i wierzący człowiek nie jest dobrym narzędziem realizującym cele z góry narzucone. Stąd wysiłki zmierzające do tego, by odebrać mu możliwość odniesienia do Boga i do systemu wartości, które czerpie z Dekalogu oraz z prawa
naturalnego. Świadomość transcendencji kłóci się w sposób zdecydowany
z materialistyczną koncepcją bytu ludzkiego. Dlatego też za wszelką cenę
dąży się do usunięcia z serca człowieka Boga i w miejsce religii proponuje
pseudoreligię. Odarty z pierwiastka nadprzyrodzonego, sprowadzony zostaje człowiek do roli przedmiotu realizującego cele narzucone przez państwo, czy klasę, ponieważ sam nie jest już w stanie realizować własnych
celów i dążyć do urzeczywistnienia swego eschatologicznego przeznaczenia. Nowym celem narzuconym w miejsce wartości duchowych stać się ma
dobro państwa, klasy, społeczeństwa itd. W tej materialistycznej koncepcji
świata i człowieka, człowiek liczy się o tyle, o ile jest użyteczny dla innych.
Ubóstwianie materii prowadzi do poniżenia człowieka i odebrania mu praw
przysługujących mu z racji jego człowieczeństwa5.
Ksiądz Prymas jako jedyną alternatywę dla człowieka widzi zwrócenie
się w stronę Jezusa i Jego krzyża. Zachęca, aby stanąć pod Krzyżem Jezusa,
na nowo odkryć wartość własnego człowieczeństwa i zobaczyć swą niezwykłą wartość jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, a odkupionej przez Jezusa Chrystusa i przeznaczonej do udziału w szczęściu samego
Boga. Takie ustawienie życia ludzkiego i dostrzeżenie jego istotnego sensu
i wartości odpowiada prawdzie o każdym człowieku. Bo w rzeczywistości
człowiek jest owocem miłości samego Boga. Jest dziełem samego Boga i to, co
otrzymał, otrzymał od Niego w darze. Jest istotą wolną, rozumną, odpowiedzialną, zdolną do podejmowania decyzji i do miłowania. Te i inne dary stały się jego udziałem z woli samego Boga. To nie organizmy, które człowiek
tworzy, jak choćby państwo, społeczeństwo czy naród są tymi, które nadają
mu coś czego wcześniej nie miał. Prawa, które człowiek posiada, są niejako
uprzednie w stosunku do tychże organizmów, gdyż są one częścią jego istoty, a swe źródło mają w Bogu i godności człowieka6.
Prymas Tysiąclecia bardzo dobitnie podkreśla, że ten niezwykły stan
człowieka, stworzonego na obraz Boży oraz powołanie do synostwa Bożego sytuują go w nowej rzeczywistości, która nie zamyka się tylko w świecie
materii i tego co uchwytne dla naszych zmysłów. Dlatego też – stwierdza ks.
5
6

Por. tamże, s. 46–47.
Por. tamże, s. 48–52.
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Prymas – „płyną stąd wspaniałe wnioski, które trzeba przypominać światu:
– święte i nietykalne prawo człowieka jako osoby i nienaruszalna jego godność, bo tylko człowiek jest nieśmiertelny i odkupiony Krwią Jezusa Chrystusa; – święte jest prawo do życia, bo prawo to otrzymaliśmy nie od narodu,
państwa czy społeczeństwa, ale od Boga; – święte i nienaruszalne jest prawo
człowieka do korzystania z wszelkich środków koniecznych w drodze do
nieba”7.
W chrześcijańskiej wizji świata człowiek ma niezwykłą godność. Ma
on wartość wsobną, wartość, którą nadał mu Bóg i nikt nie jest mu w stanie
tego odebrać: ani państwo, ani społeczeństwo, ani naród, ani żaden organ
sprawujący władzę. Jedynie sam człowiek może tę godność niszczyć i ulegać
zniewoleniom. Dlatego też w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego i w jego
pasterskiej posłudze można dostrzec to zatroskanie o człowieka, o to aby
nie zafałszował on Bożego obrazu, który w sobie nosi i nie popadł w żadną
formę zniewolenia. Szczególną rolę w tym strzeżeniu prawdy o człowieku
i przeciwstawianiu się wszelkim formom zniewolenia winien spełniać Kościół, a także rodzina.

ZADANIA RODZINY WOBEC CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA
Rodzina jest najmniejszą cząstką społeczeństwa, nazywaną także podstawową jego komórką, tworzącą organizm narodu i państwa. Skoro tak jest,
to nie bez znaczenia dla właściwego funkcjonowania wyżej wymienionych
instytucji jest stan rodziny, jej moralna i duchowa siła. Ilość jej członków, relacje zachodzące między nimi, stopień przygotowania ich do życiowych zadań
i umiejętność stawiania czoła nowym wyzwaniom, a także stan materialnego
posiadania, potrzebnego do zabezpieczenia podstawowych potrzeb.
Rodzina jest miejscem, w którym ojciec i matka, złączeni sakramentalnym związkiem małżeńskim, współpracując z Bogiem Stwórcą, powołują
do życia nową istotę ludzką będąca owocem ich wzajemnej miłości. Rodzina daje więc społeczeństwu największy dar, bez którego nie mogłoby ono
istnieć. Daje mu ona dar Boży – człowieka8. Rodzice z woli Bożej stają się
współpracownikami samego Stwórcy i uczestniczą w Jego stwórczym zamyśle. Są więc Jego narzędziami w dziele przekazywania i obdarowania życia.
Dziecko przez nich powołane do życia nosi w sobie „obraz i podobieństwo
Tamże, s. 49.
Por. S. WYSZYŃSKI, Rodzina w społeczeństwie i w państwie, [w:] Miłość i sprawiedliwość społeczna, Poznań 1993, s. 75.
7
8
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Boże” (por. Rdz 1, 26–27). Od samego początku swego istnienia, a więc od
momentu poczęcia, posiada ono niezwykłą godność. „Ma ono naturę rozumną i wolną uzdolnioną do pełni rozwoju, ma całą godność istoty nieśmiertelnej, posiadającą moc dojścia do synostwa Bożego, do miłości, do przyjaźni,
do szczęścia w Bogu”9.
Rodzina dzieli się ze społeczeństwem swoim najcenniejszym darem,
czyli dzieckiem. W długim i skomplikowanym procesie wychowania przygotowuje go do zadań czekających na nie w dojrzałym życiu w służbie dobra wspólnego. Rodzina wychowuje społeczeństwu obywatela zdolnego do
wzięcia odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa, dobrze uformowanego pod względem moralnym i społecznym. To właśnie w rodzinie
człowiek uczy się właściwych relacji i współżycia z innymi. Zależność od
najbliższych, od ojca i matki, babci i dziadka, wzrastanie w środowisku miłości i bezinteresowności stanowi dla dziecka najlepszy przykład do naśladowania. Nie bez znaczenia dla właściwego rozwoju dzieci jest ich liczba.
W rodzinach, w których ilość dzieci jest większa, łatwiej zdobyć umiejętność
dzielenia się z innymi, braćmi i siostrami, którzy otaczani są przez rodziców
taką samą miłością i tak samo traktowani.
Rodzina jest wspólnotą osób miłujących się wzajemnie, posiadających
wspólne wierzenia religijne, jednakowe ideały, tworzących właściwą sobie
kulturę ducha. Dlatego też w rodzinie dziecko przejmuje ideały swoich rodziców dotyczące najważniejszych spraw, sposoby przeżywania swojego życia,
hierarchii wartości, zasad moralnych związanych z przeżywaniem sacrum.
Miłość rodziców do Boga i budowanie gmachu małżeństwa i rodziny na fundamencie ustalonym przez Niego jest najlepszym sposobem na wykształcenie wspaniałej osobowości. Stąd też zasady dekalogu i wymagania Ewangelii
stają się czymś nie tyle wyuczonym w sposób teoretyczny, ale wartościami,
którymi dziecko żyje od najmłodszych lat. Ks. Prymas wielokrotnie apelował
do chrześcijańskich rodziców o mobilizację i o życie Ewangelią na co dzień,
do przeciwstawiania się temu, co jest sprzeczne z Bożym prawem, do troski
o miłość w rodzinach, o szacunek dla życia od momentu poczęcia, czystość
i skromność w obyczajach, trzeźwość i poczucie odpowiedzialności przed
Bogiem, rodziną i narodem.
Rodzina jest miejscem wzrostu i kształtowania postaw obywatelskich,
poczucia prawa, sumienności, odpowiedzialności, porządku i obowiązkowości. Jest miejscem otwarcia się na bliźniego i dostrzeżenia w nim brata.
Solidarność, sprawiedliwość, umiłowanie pokoju i troska o dobro wspólne są
9

Tamże, s. 76.
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zasadami, których człowiek uczy się w domu, gdzie rodzice nie przy użyciu
siły, ale z miłością przekazują to, czym sami żyją.
Ks. Prymas słusznie zauważa, że rodzina przyjmuje na siebie największe trudy związane z przygotowaniem społeczeństwu dojrzałych obywateli.
Dokonuje się to często z wielkim poświęceniem. Zwłaszcza wielodzietne rodziny narażone są na szczególne utrudnienia w realizacji swojej misji. Istnieje
więc potrzeba pomocy ze strony społeczeństwa i państwa wobec rodziny.

ZADANIA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA WOBEC RODZINY
Dla kardynała Stefana Wyszyńskiego jest sprawą oczywistą, że dobre
funkcjonowanie społeczeństwa, państwa i narodu zależy od stanu i kondycji
rodzin, które go tworzą. Troska o zdrową rodzinę jest więc w interesie wyżej
wymienionych organizmów. Powinna ona mieć konkretne przełożenie na język praktyki i czynu.
Należy przede wszystkim uznać, że każdy człowiek jest największym
bogactwem społeczeństwa i państwa. Dlatego też trzeba mu stworzyć właściwe możliwości do integralnego rozwoju i samorealizacji. Pierwszą sprawą
jest stworzenie sprzyjającej atmosfery wokół rodziny, popieranie jej rozwoju
i zabezpieczanie przed niebezpieczeństwami, czy też pomoc w ich przezwyciężaniu. Ta pomoc wyrażać się winna w dziedzinie moralno-prawnej oraz
gospodarczej.
Zabezpieczenie rodziny pod względem moralno-prawnym obejmuje
nade wszystko troskę o małżeństwo jako instytucję stanowiącą podstawę
rodziny, bez której ona nie może w ogóle zaistnieć, a także dbałość o nierozerwalność małżeństwa. Mądre ustawodawstwo chroniące jedność i nierozerwalności instytucji małżeństwa i wspieranie pomocą małżonków jest wyznacznikiem kondycji i stanu poziomu funkcjonowania państwa. „Historia
poucza – zauważa ksiądz Prymas – że dobro państwa i doczesne szczęście
obywateli nie mogą być bezpieczne i nietknięte tam, gdzie chwieje się sam
fundament, na którym się opierają, tj. prawny związek moralny, i gdzie występki ludzi niszcząc rodzinę zasypują źródło, z którego wyrasta społeczeństwo. Klęska rozwodów i dzikich małżeństw, rozbitych ognisk domowych,
porzuconych dzieci – godzi nie tylko w prawo Boże, ale także w prawo narodu i państw”10.

10

S. WYSZYŃSKI, Rodzina w społeczeństwie i w państwie, dz. cyt., s. 78.
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Nie mniej ważna jest pomoc w przyjęciu każdego poczętego życia. Władze publiczne winny strzec prawa każdego człowieka do życia i otoczyć
prawną ochroną szczególnie tych, którzy są najmniejsi, najbardziej niewinni
i nie są jeszcze w stanie upomnieć się o swoje prawa, w tym o to najbardziej
podstawowe i fundamentalne prawo do życia. Skandalem i hańbą nazywa
Prymas praktyki antynatalistyczne i tolerowanie przez państwo zabójstwa
dzieci nienarodzonych. Niestety w Polsce to prawo gwałcone było przez
długie lata. Stąd też wysiłki duchowego przywódcy naszego narodu były
ciągłym i nieustannym wołaniem w obronie życia11.
Państwo wreszcie zobowiązane jest do uznania praw człowieka w zakresie dóbr osobowych i respektowania ich. Dotyczy to, obok powyżej
wymienionych, prawa do życia od momentu poczęcia, prawa do wyboru
właściwego stanu życia, do wyznawania zgodnego ze swoim sumieniem
światopoglądu i religii, do wiary w Boga i wyrażania także publicznie swej
czci Bogu, do wychowania dzieci zgodnie z uznawanym systemem wartości.
Państwo, jak uczy ks. kardynał Wyszyński, zobowiązane jest także do
zabezpieczenia rodziny pod względem gospodarczym, tzn. stworzenia takich warunków, aby mogła ona dobrze się rozwijać i spełniać swoje funkcje.
Dotyczy to w sposób szczególny uznania prawa do własności prywatnej, pozwalającej na stworzenie bazy materialnej dla założenia rodziny i zorganizowania życia dla nowej wspólnoty osób połączonych węzłem małżeńskim,
a także na przyjęcie dzieci i zapewnienie im godziwych warunków wzrostu
i wychowania. Odmawianie człowiekowi prawa do własności godzi w dobre
i trwałe funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Ks. Prymas przeciwstawia się takim praktykom i ukazuje ich negatywne konsekwencje. W swym
pasterskim nauczaniu przypomina wreszcie o potrzebie sprawiedliwości na
polu gospodarczym. Zwraca uwagę na potrzebę sprawiedliwej płacy za wykonywaną pracę, która jest podstawą do utrzymania rodziny. Nawiązując
zaś do Leona XIII i jego nauczania o problemach społecznych, wskazuje na
potrzebę płacy rodzinnej.

KOŚCIÓŁ A RODZINA
Kościół i chrześcijańska rodzina są ze sobą ściśle złączone. Ta więź ma
charakter nierozerwalny, obie bowiem zaistniały z woli samego Boga, są
więc Jego dziełem, a celem ich jest służba człowiekowi obejmująca doczesny
11

Por. S. WYSZYŃSKI, Listy pasterskie, dz. cyt., s. 537–552.
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i wieczny wymiar. Rodzina jest najstarszą społecznością pochodzącą bezpośrednio od Boga, z której człowiek bierze życie. Ona uczy nas myśleć, wartościować i odpowiedzialnie wybierać pomiędzy tym co służy człowiekowi
i jest dla niego dobre, a tym co może przynieść mu szkodę. Rodzina wreszcie jest pierwszą świątynią w której człowiek modli się do Boga, oddaje Mu
cześć i chwałę12.
Ksiądz Prymas naucza, że ten związek między Kościołem a rodziną rozpoczyna się już w momencie, gdy narzeczeni ślubują sobie nawzajem miłość,
wierność i uczciwość małżeńską, zawierając sakramentalny związek małżeński. Kościół towarzyszy im więc od samego początku na nowej drodze.
Jezus udziela w sakramencie małżeństwa swego błogosławieństwa, a potem
poprzez kolejne sakramenty wtajemniczenia prowadzi ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Kościół wypełniając misję prorocką, kapłańską i królewską szczególną
troską obejmuje człowieka żyjącego w rodzinie. Jest to widoczne na wielu
płaszczyznach. Dzięki wezwaniu Jezusa Chrystusa do głoszenia prawdy
o Królestwie, Kościół naucza w imieniu swego Mistrza zasad wiary, a także analizując znaki czasu pomaga chrześcijanom realizować swe powołanie
w zmieniającej się rzeczywistości dzisiejszego świata. Kościół wreszcie prowadzi każdego człowieka ku Bogu, ukazując potrzebę życia w stanie łaski
i dążenia do świętości13.
Kościół jest wreszcie obrońcą praw i godności człowieka. Stąd też głosi
prawdę o tym, kim człowiek jest, jaką wartość stanowi, przeciwstawiając się
poglądom czy zaprogramowanym procesom destrukcji człowieka i jego zniewoleniu. Kościół przypomina i broni praw człowieka nawet za cenę ucisku,
prześladowań czy męczeństwa. Obok tych wysiłków są też liczne inicjatywy
w celu ratowania czy pomocy rodzinie, rodzicom i dzieciom. Bez wątpienia
należy wskazać na prowadzony przez Kościół program wychowania i nauczanie prawd wiary na katechezie. Jak wiemy, z chwilą wyrzucenia religii
ze szkoły Kościół musiał z wielkim wysiłkiem dokonać procesu adaptacji do
nowych warunków i stworzył całą, zresztą bardzo dobrze funkcjonującą, sieć
katechetyczną z bazą w postaci sal katechetycznych. Stało się to oczywiście
możliwe dzięki zaangażowaniu ogromnej rzeszy ludzi dobrej woli, rodziców, ojców i matek chrześcijan, odpowiedzialnych za katolickie wychowanie
swoich dzieci.

12
13

Por. S. WYSZYŃSKI, Listy pasterskie, dz. cyt, s. 82
Por. S. WYSZYŃSKI, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 456–460.
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Kościół obejmuje swoją opieką także tych, którzy przygotowują się do
małżeństwa, pomagając im w przyjęciu chrześcijańskiej wizji małżeństwa
i rodziny. Troska Kościoła o rodzinę to także pomoc rodzinom ubogim, tym,
które z różnych powodów, nie są w stanie wyżywić swoich dzieci i normalnie funkcjonować. Często są to wielodzietne rodziny, które borykają się
z różnego rodzaju trudnościami. Pomoc tę świadczy Kościół najczęściej za
pośrednictwem Caritas, ale dociera ona także do najbardziej potrzebujących
jako odzew miłości i solidarności od anonimowych dawców.

RODZINA A KOŚCIÓŁ
Rodzina, jak zauważa ks. Prymas, zajmuje zaszczytne miejsce w nauczaniu i praktyce Kościoła. Kościół służy więc rodzinie na wszystkich etapach jej wzrostu. Ale także Kościół wiele zawdzięcza rodzinie, w której ojciec
i matka są odpowiedzialnymi katolikami, w sposób świadomy podejmującymi trud życia na co dzień zgodnie z zasadami Ewangelii. Ksiądz Prymas
stwierdza, że „rodzina jest niejako pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego. To, co
ojciec i matka przekażą dziecku z prawd wiary, tak zapada w duszę, jest
taką siła i potęgą, że pozostaje niezatarte w sercu człowieka nieraz do końca
życia, choćby przeszedł on przez całe okresy błędnych dróg. Zdarza się, że
po latach odejścia od Boga, a może i wojowania z Nim, człowiek udręczony
życiem wraca do prawd, które wpoiła mu matka”14. Jak widzimy rodzina,
ojciec i matka, a często także dziadkowie i rodzeństwo, tworzą wspólnotę,
którą nazywa ks. Prymas „pierwszą świątynią”. Bez wątpienia świadectwo
autentycznych postaw rodziców wpływa na rozwój dziecka i jest to sposób
na przekazywanie chrześcijańskich wartości. „Tak zawsze było w naszej historii. Rodzina polska była twierdzą wiary i polskości, była skarbcem kultury
chrześcijańskiej w najcięższych okresach niewoli i prześladowania. Dlatego
od tysiąca lat – mimo straszliwych prób i doświadczeń, których nie szczędziły nam dzieje – przetrwaliśmy, ostaliśmy się i jesteśmy Narodem katolickim.
Dzisiaj też w rodzinie musi być przechowywana wiara i chrześcijańska kultura Narodu”15.
Wzorem dla każdej chrześcijańskiej rodziny winna być święta rodzina
z Nazaretu. Z niej też należy czerpać i uczyć się relacji miłości i poszanowa14
S. WYSZYŃSKI, Kazanie wygłoszone w Gnieźnie w sierpniu 1978 r., „Nasza Arka”
5 (2001), s. 13.
15
Tamże.

350

Ks. Marek Leśniak

nia godności drugiego człowieka. Ks. Prymas słusznie zauważa, że w Świętej
Rodzinie istnieje bardzo jasny i klarowny podział funkcji i zadań. Dlatego
też wpatrując się w osoby tworzące ją należy dostrzec osobę św. Józefa, głowę rodziny i Maryję, zatroskaną matkę oraz poddanego i posłusznego woli
rodziców Jezusa. W Rodzinie Nazaretańskiej respektuje się ustalone przez
Boga zasady dotyczące porządku świata. Jest to wspólnota miłości. W niej
Jezus przygotowywany jest do dorosłego życia. Wychowanie poprzez przykład jest normą postępowania16. To wychowanie winno być zgodne z wyznawanym przez rodziców światopoglądem i systemem wartości. Ks. Prymas
ostro przeciwstawiał się zakusom komunistycznego państwa chcącego „wyręczyć” rodziców w procesie edukacji i nauczać dzieci w duchu ateistycznym. Rodzice mają naturalne prawo do wychowania swoich dzieci i żadna
instytucja nie jest im w stanie tego prawa odebrać. Rodzina jest bowiem
wspólnotą uprzednią w stosunku do nich.

AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA PRYMASA TYSIĄCLECIA
W SPRAWIE RODZINY
Nie ulega wątpliwości, że wraz z upływającym czasem i rozwojem społeczeństwa pojawiają się nowe problemy. Niektóre z nich są konsekwencjami
procesów związanych z rozwojem myśli naukowo-technicznej i upowszechnieniem się nowych technologii produkcji, inne związane są z rozwojem idei
i prądów filozoficznych, przewartościowaniem roli rozumu i wolności w życiu człowieka. Wszystko to w jakiś sposób odbiło się także na rodzinie17.
Mądrość Kościoła, mającego długoletnie doświadczenie w towarzyszeniu człowiekowi w jego drodze do Boga, przejawia się w badaniu zmieniających się znaków czasu i poszukiwaniu rozwiązań w oparciu o przekaz
Ewangelii. Bez wątpienia Prymas Tysiąclecia okazał się charyzmatycznym
duchowym przewodnikiem polskiego narodu w czasach zniewolenia komunistycznego. Dzięki jego pasterskiej trosce naród przetrwał ciężką próbę
i zwycięsko wyszedł z czasu prześladowań, zachowując wiarę w Boga i system wartości. Oczywiście, nie dokonało się to w sposób bezbolesny. Konsekwentny i zaplanowany proces laicyzacji, osłabianie wiary w Boga, ośmieszanie autorytetów moralnych, brak szacunku do życia ludzkiego, niszczenie
wartości moralnych i narodowych są tego najlepszymi dowodami. Dlatego
Por. S. WYSZYŃSKI, Listy pasterskie, dz. cyt., s. 380.
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”, 1–6.
16

17
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przed rodziną stoją wciąż nowe wyzwania, które dotyczą głównie obrony
tożsamości instytucji bosko-ludzkiej, zdecydowanego przeciwstawiania się
tendencjom, które próbują rozbijać rodzinę poprzez propagowanie wolnych
związków, rozwody, czy też dążą do przyznania osobom tej samej płci prawa do zawierania małżeństw i korzystania z praw, przysługujących małżeństwom, w tym prawa do adopcji18.
Kolejnym zagrożeniem dla rodziny jest brak szacunku do człowieka od
chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zjawiska te, którym przeciwstawiał się zdecydowanie w swoim nauczaniu Ks. Prymas, nabierają nowego
wymiaru, a są wynikiem postępującego procesu dechrystianizacji i laicyzacji. Zatrata wartości i szczególnej godności osoby ludzkiej, podmiotu praw
i obowiązków, prowadzi do traktowania człowieka w kategoriach utylitarnych. Stąd z jednej strony za wszelką cenę dąży się do powołania nowego życia, przy użyciu niehumanitarnych metod, jak zapłodnienie pozaustrojowe,
z drugiej zaś strony pozwala na zabijanie poczętych istot ludzkich przed ich
narodzeniem. Takie działania prowadzą do degradacji rodziny, która jeśli
nie będzie osadzona na fundamencie zasad etycznych i moralnych, to przestanie spełniać swoje funkcje służebne dla społeczeństwa i państwa19.
W nauczaniu ks. Prymasa znajdujemy konkretne wskazówki aktualne
także dla naszych czasów. Nauczał on, że tylko świadectwo ojców i matek,
przeżywających swój kontakt z Bogiem i żyjących wedle zasad Ewangelii,
stanowi skuteczną pomoc w pozytywnym kształtowaniu osobowości młodego pokolenia i opieraniu się przez nich na fundamencie Ewangelii. Ważne jest, aby postawy rodziców były autentyczne. Także akceptacja i miłość
w rodzinie pomagają we właściwym ustawianiu życiowych celów. Chrześcijańska rodzina jest „Bogiem silna”, stąd potrzeba zawierzenia swych spraw
Bogu i Maryi. Wspólna modlitwa i aktywne uczestnictwo rodziny w życiu
wspólnoty parafialnej oraz Kościoła powszechnego wzmacniają ją w pokonywaniu wszelkich przeciwności.

Por. II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 29–48.
Por. S. WYSZYŃSKI, Kazanie do lekarzy, [w:] Uświęcenie pracy zawodowej, Paryż
1963, s. 181–197.
18

19
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PLACE THE FAMILY IN SOCIETY IN LIGHT OF THE TEACHINGS OF
CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI

Despite the passage of time, teachings of the Primate is still valid. His unusual concern for a man living in harmony with God’s plan, which was inspired by the Gospel and
opposing slavery external and internal has helped many to survive the difficult time of
communism. In this article we have tried to based on the teaching of Cardinal Wyszynski,
to answer questions: about man’s place in the family and the world; the tasks for the family to society; the state’s tasks to the family. And the relationship between Catholic Church
and the family.
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CHRZEŚCIJAŃSKA REAKCJA
NA BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE I ZA INNYCH

Podejmowane przez człowieka decyzje mogą pociągać za sobą różnorakie konsekwencje, dotyczące tak danej osoby, jak i jej otoczenia. Ludzie zdają
sobie z tego sprawę od dawna. Na przykład w IV w. św. Grzegorz z Nyssy
pisał, iż w ten sposób każdy jest dla siebie ojcem i matką1. Jeszcze wcześniej
temat ten podejmuje Biblia (zob. np. Pwt 30, 15; Mt 25, 31; Ga 6, 8). Nie jest
bezpodstawnym spodziewać się, iż większa ilość informacji, większa wiedza
będą sprzyjać postawie większej odpowiedzialności za innych oraz za siebie
samego. Z drugiej strony okazuje się, iż także w dobie współczesnej globalizacji, bardzo obfitej oferty co do wiadomości, znaczącego rozwoju naukowocywilizycjnego należy troszczyć się o rozwijanie odpowiedzialnego podejścia
do życia. Nie potrzeba być specjalistą, aby zauważyć, jak wiele poważnych
zagrożeń czyha na człowieka. Z nowszych można wymienić uzależnienie od
Internetu. Może on być bardzo przydatny. Jednakże znajdujące się w nim
treści bywają także traktowane jako ważniejsze od wszystkiego innego, tym
samym wyobcowując, składając się na sytuację podobną do wytworzonej
przez uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. Takie, niosące poważne zagrożenia, podejście do Internetu bywa oznaką nie stawiana sobie wymagań2.
Por. C. CAFFARRA, Il peccato dell’uomo, [w:] Riconciliazione e penitenza nella missione
della Chiesa. Atti della seconda settimana teologica residenziale della Diocesi di Verona. A cura di
B. Antonini, Verona 1984, s. 182.
2
Por. W. BRANICKI, Społeczeństwo w kulturze symulacji, [w:] Nie tylko Internet. Nowe
media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. MUCHA, Kraków 2010,
s. 235. Na s. 238 autor ten prezentuje m.in. następującą opinię: „Przyjmując, że źródłem
normatywności są wola lub emocje, można uznać, że przestrzeń symulacji jest korzystniejsza niż realność, ponieważ stawia ona mniejszy opór i stwarza większe możliwości”.
1
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Gdy chodzi o wyzwania tego rodzaju, to chrześcijaństwo ma pod tym
względem znacząc, dorobek i jest w stanie pomóc3.

PISMO ŚWIĘTE: ZNACZENIE DLA ROZWOJU OSOBY LUDZKIEJ
Podejmując temat znaczenia Biblii dla rozwoju człowieka wolno spodziewać się, że prędzej lub później zostanie postawione następujące pytanie:
czy ten pochodzący ze starożytności tekst pozostaje aktualny? Zagadnienie
jest bardzo ważne m.in. z tego względu, iż w istocie mamy do czynienia z pytaniem: czy chrześcijaństwo pozostaje i nadal będzie aktualne? Globalizacja,
szybkość przekazu informacji, nowe technologie jak telewizja, Internet, sms,
mms etc. sprawiają przecież, że położenie współczesnego człowieka pod niejednym względem różni się od sytuacji ludzi żyjących w starożytności. Czy
z podobnymi wyzwaniami mamy do czynienia także w przypadku innych
religii?
Nie jest tajemnicą, iż znaczna cześć rdzennych mieszkańców Europy
Zachodniej dystansuje się wobec chrześcijaństwa, zrywa z nim czy nawet
okazuje wrogość wobec niego. Wśród przybyłych w zeszłym stuleciu wydają
się dominować wyznawcy innych religii, zwłaszcza muzułmanie. Jak będzie
kształtować się ich religijność (która przecież może znacząco wpłynąć na inne
obszary ich aktywności) w zetknięciu z zachodnią technologią, nowoczesnością itd.? Czy nie trzeba jednak przyjąć, że zaawansowany rozwój nauki, rozwinięte technologie itp. bynajmniej nie muszą iść w parze z zeświecczeniem,
z ateizacją? O ile nie ma podstaw, by przytoczony poniżej tekst uznać za wyczerpującą odpowiedź na wzmiankowane pytanie, to zarazem przynajmniej
ostrzega on przed pochopnymi, nie opartymi na faktach wnioskami. „Religia
Mahometa podbija Wielką Brytanię. Drogi do nawrócenia są różne. Pierwsza
wynika z coraz większej obecności islamu w przestrzeni publicznej. Ludzie
zaczynają się nim interesować, chcą go poznać, i część z nich przekonuje się
w ten sposób do nauczania Mahometa. Drugim elementem, który decyduje
o ekspansji islamu na wyspach, jest misyjny dynamizm tej religii. Muzułmanom zależy bowiem na nawracaniu innowierców i rzeczywiście to robią.
Trzecim czynnikiem ułatwiającym przechodzenie na islam są zaniedbania
Kościołów chrześcijańskich. Większość konwertytów to bowiem byli chrześcijanie. Rozpowszechnione dziś przekonanie, że chrześcijanie i muzułma3
Interesującego przykładu dostarczają dzieje i skutki polskiej odnowy religijnej
w czasie zaborów w XIX w. Por. J. KŁOCZOWSKI, Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnione, Warszawa 2007, s. 264.
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nie wierzą w tego samego Boga, pomaga w przyjęciu muzułmańskiej wizji
rozwoju religii: od judaizmu, przez chrześcijaństwo do islamu. „Wyrosłam
w chrześcijaństwie, chodziłam do katolickiej szkoły, a kiedy poznałam mojego chłopaka muzułmanina, islam wydawał mi się naturalnym rozwojem
chrześcijaństwa – wyjaśnia w raporcie Denise Horsley, 26-letnia konwertytka
z Londynu”4.
Pytanie o aktualność chrześcijaństwa, w tym składającego się na tę religię przesłania i propozycji życia, dotyczy m.in. wyzwań, trudności związanych z podejściem do odpowiedzialności za siebie i za innych. W nauczaniu
bł. Jana Pawła II znajdziemy następującą odpowiedź. Znajduje się ona we
wciąż niestety zbyt mało znanym dokumencie, jakim jest List apostolski do
odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu „Il rapido sviluppo”. Papież pisze tam m.in.: „również świat mediów potrzebuje Chrystusowego odkupienia. W analizowaniu procesów zachodzących w dziedzinie środków przekazu i ich wartości w perspektywie wiary niewątpliwie pomocne może być
zgłębianie Pisma Świętego. Jawi się ono bowiem jako wielki kodeks przekazu
przesłania, które nie jest tylko chwilowe i okazjonalne, ale fundamentalne, ze
względu na jego wymiar zbawczy. Historia zbawienia opisuje i poświadcza
komunikowanie się Boga z ludźmi; w tej komunikacji wykorzystywane są
wszystkie formy i odmiany przekazu. Człowiek został stworzony na obraz
i podobieństwo Boga, aby przyjął Jego objawienie i nawiązał z Nim dialog
miłości. Z powodu grzechu ta zdolność do dialogu, zarówno na poziomie
osobowym, jak społecznym, uległa osłabieniu, przez co ludzie zaznali i nadal
zaznają goryczy niezrozumienia i wyobcowania. Bóg ich jednak nie opuścił,
ale posłał im własnego Syna (por. Mk 12, 1–11). W Słowie Wcielonym zjawisko przekazu zyskuje najwyższe znaczenie zbawcze: to dzięki niemu bowiem człowiek otrzymuje w Duchu Świętym zdolność przyjęcia zbawienia,
obwieszczania go braciom i dawania o nim świadectwa”5.
Cała Biblia w swej istocie przedstawia się jako poświęcona rozwojowi
człowieka, jako pomoc w tym rozwoju, jako jego narzędzie. Rozwój jest postrzegany jako możliwy, konieczny, pozytywnie znaczący dla osoby ludzkiej
(por. 1 Kor 3, 1; Ef 4, 11). W swej istocie prawidłowo przebiegające życie duchowe utożsamia się z rozwojem. Teksty biblijne przedstawiają życie duchowe i we wskazanym znaczeniu w takim razie właśnie rozwój człowieka jako
[b.a.], Mahomet podbija Brytyjczyków, www.opoka.org.pl (dostęp: 8.01.20011).
JAN PAWEŁ II, List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu „Il
rapido sviluppo” (24.01.2005), 4–5, http://www.kuria.lomza.pl (dostęp: 27.02.2010); por.
M. TOMCZAK, Tryumf symulacji nad rzeczywistością? Wpływ gier komputerowych na zachowania komunikacyjne graczy, [w:] Nie tylko Internet, dz. cyt., s. 257.
4
5
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rzeczywistość bardzo bogatą. Jednym z jego zasadniczych elementów jest
odpowiedzialność za własne czyny oraz odpowiedzialność za innych (por.
Ga 6, 1). Pojęcie czyn należy tu rozumieć bardzo szeroko. Na przykład poczesne miejsce przypada tutaj wypowiedzi. Informuje o tym już Biblia: „Nie
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20,
16; por. Pwt 5, 20). Chrześcijaństwo zna ósme przykazanie Dekalogu: „Nie
mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”6.
Nie ma potrzeby udowadniać, jak bardzo zagadnienie odpowiedzialności za wypowiedź pozostaje aktualne. Nie zmniejszyło jego znaczenia ani
pojawienie się druku, ani korzystanie z radia, telewizji, Internetu. W tym
ostatnim wypadku mamy nawet do czynienia z bardzo znaczącym przypomnieniem, jak problem ten dotyczy nie tylko stosunkowo nielicznej grupy
twórców. Nietrudno się o tym przekonać w Internecie przeglądając blogi,
komentarze internatów do różnych informacji, artykułów, wypowiedzi, dyskusje prowadzone na forach internetowych i portalach społecznościowych.
Wracając do życia duchowego, do rozwoju duchowego, trzeba przypomnieć
następującą rzecz. W rozumieniu chrześcijańskim składa się na nie walka
ze złem, z grzechem, składa się na nie nawrócenie. Przy czym zmagania ze
złem, z grzechem bynajmniej nie są rozumiane wyłącznie defensywnie, ale
nawet jako skuteczny atak na to, co złe, wypieranie, niszczenie zła, grzechu
(por. Łk 11, 20–23; Ef 4, 7–13; 6, 11–12)7.
Aby mówić o nawróceniu Nowy Testament korzysta z czasownika metanoeô (por. Mt 4, 17) i rzeczownika metanoia (por. Mt 3, 11). Etymologia oraz
analiza ich zastosowania w pismach nowotestamentalnych prowadzą do następującego wniosku. O ile terminologia polska może sugerować, iż w przypadku nawrócenia mamy do czynienia z przywróceniem poprzedniego pozytywnego stanu rzeczy, o tyle tekst grecki Nowego Testamentu ukazuje ten
triumf nad grzechem, jakim jest nawrócenie, w kategoriach rozwoju duchowego, wejścia na wyższy poziom życia duchowego. Walka z grzechem, wadami bez wątpienia stanowi ważny element życia duchowego, rozwoju duchowego. Nie jest to jednak element jedyny. Gdyby utożsamiać poprawnie
przebiegające życie duchowe z usuwaniem wad, to jednak otrzymalibyśmy
obraz w niebezpiecznym stopniu nieadekwatny, zubożony. Solidnego oparKatechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 20022, s. 482.
Inna sprawa, jeśli będziemy mieli do czynienia z rozumieniem uproszczonym, nieadekwatnym do faktycznego stanu rzeczy. Może ono polegać na mniejszym czy większym niedostrzeganiu zła, grzechu i dalej konieczności walki z nimi. Może też sprowadzać się do utożsamiania życia duchowego, rozwoju duchowego właśnie ze zmaganiami
ze złem, z grzechem (a więc z elementem bardzo ważnym, jednak nie jedynym).
6
7
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cia dla takiego postrzegania sytuacji człowieka dostarcza pogląd, że człowiek
został stworzony na obraz Boga (por. np. Rdz 1, 26), że ostatecznie chodzi
o upodobnienie w zmartwychwstaniu, a więc w pełni życia, do Chrystusa chwalebnego (por. Flp 3, 20). Do podobnego wniosku prowadzi biblijne
przedstawianie życia ludzkiego jako uduchowienia: nie w sensie utraty ciała
czy dystansowania się lub wręcz wrogości wobec materii, lecz w znaczeniu
coraz pełniejszego bycia ożywianym przez Ducha Świętego (por. 1 Kor 15,
35–49). Biblijne rozumienia tak termin metanoia, jak i zmartwychwstania-uduchowienia pokazują, iż Pismo Święte przedstawia rozwój duchowy jako
niezbędny warunek, by osiągnąć wieczną pełnię życia8.

REAKCJA NA BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE
Biblia wskazuje, iż człowiek ponosi odpowiedzialność za swe czyny, za
ich konsekwencje dla siebie samego. Przykładu dostarcza List do Galatów. „kto
sieje dla swego sarx, od sarx jako plon zbierze zepsucie; kto sieje dla pneuma,
od pneuma jako plon zbierze życie wieczne” (Ga 6, 8). W cytacie celowo zostały pozostawione słowa greckie, by uprzedzić przed pochopną interpretacją.
W rozumowaniu, jakie ma przekazać przytoczony, tekst poczesne miejsce
przypada właśnie określeniom sarx i pneuma. Wyzwania dotyczą tutaj szczególnie pierwszego z nich. Otóż jego zrozumienie, a dokładniej mówiąc zaakceptowanie, przyjęcie sensu, jaki posiada on w tekście biblijnym, bynajmniej
nie bywa łatwe dla współczesnego odbiorcy o mentalności europejskiej.
Jeżeli wziąć pod uwagę samo tylko corpus paulinum, to okazuje się, że
w tym objętościowo niezbyt dużym zbiorze pism termin sarx posiada wiele
znaczeń. Co więcej, te znaczenia niezbyt niełatwo poddają się próbom sklasyfikowania ich przez człowieka należącego do naszego kręgu cywilizacyjnego. W każdym razie można wyodrębnić następujące grupy znaczeniowe:
1) materia fizyczna, 2) ciało ludzkie, 3) osoba ludzka i rodzaj ludzki (może
zwłaszcza w pejoratywnym znaczeniu bycia tylko człowiekiem, tzn. istotą
ograniczoną np. przez podleganie cierpieniu, śmierci, grzechowi, omylności),
4) sarx jako sfera moralnie neutralna, 5) sarx jako sfera moralnie negatywna,
6) zbuntowana przeciw Bogu natura ludzka czy dany człowiek9. Tak więc
tłumaczenie sarx na język polski przez ciało może okazać się nieadekwatne,
8
Więcej na ten temat: W. MISZTAL, Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych:
związki z Bogiem, Kraków 2010, s. 61, 255, 340, 369.
9
Klasyfikacja za R.J. ERICKOSN, Flesh, [w:] Dictionary of Paul and His Letters. Editors:
G.F. HAWTHORNE etc., Downers Grove–Leicester 1993, s. 303.
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czy wręcz mylące. W przytoczonym fragmencie Listu do Galatów termin sarx
najprawdopodobniej należy rozumieć w znaczeniach wskazanych pod numerami: 5, przede wszystkim 6 oraz, uwzględniając dwa najpierw wskazane
znaczenia, także 310. Natomiast znajdujący się tam termin pneuma najprawdopodobniej należy interpretować w tym sensie, że wskazuje on na Ducha
Świętego. Ważnego argumentu dostarcza tu ukazanie pneuma jako dawcy
życia w jego eschatologicznej pełni, co wg Biblii jest prerogatywą boską i tylko boską11. W tym samym kierunku, co łatwo sprawdzić czytając List do Galatów, prowadzi sposób, w jaki św. Paweł sięga w nim po wskazane słowo12.
W takim razie w przytoczonym tekście mamy do czynienia z jednoznacznym ostrzeżeniem przed konsekwencjami braku odpowiedzialności za
swe postępowanie, przed niekorzystnym sposobem użytkowania swej wolności, zaangażowania. Nie ma tu kwestionowania ludzkiego bycia wolnym,
świadomym podmiotem swych działań, ale jest właśnie afirmacja takiego
status quo, wskazanie, jak z pożytkiem z niego korzystać. Wolność wyboru
zostaje uszanowana: mamy informację, że człowiek ma przed sobą wybór.
Wartość pozytywna wolności wyraża się w tym, iż człowiek jest w stanie wybrać w sposób przynoszący mu pożytek. Metafora siania sugeruje, iż ze strony człowieka mamy do czynienia ze zdolnością przewidywania, z zaangażowaniem, z podjętym przez niego działaniem. Mogą one być ukierunkowane
na dwa sposoby: korzystny i niekorzystny dla działającego podmiotu. Kontekst, jaki stanowią razem rozdziały piąty i szósty Listu do Galatów, pokazuje,
iż wybór dotyczy jakości relacji z Bogiem i z ludźmi. Inne teksty Pawłowe
ukierunkowują, by dodać, że chodzi także o jakość relacji z innymi bytami13.
Negatywne konsekwencje mają swe źródło w takim nastawieniu, gdzie
miłość zostaje całkowicie, a przynajmniej w znacznym stopniu, przysłonięta czy zastąpiona przez egoizm. Czytając, ma się wrażenie, że analizowana
10
Szerzej na ten temat: J.A. FITZMYER, Pauline Theology, [w:] The New Jerome Biblical
Commentary. Edited by R.E. BROWN S.S. etc., London 1992, s. 1406; H. MEHL-KÖHNLEIN, Uomo. Nuovo Testamento, [w:] Vocabolario Biblico. A cura di J.J. von Almen. Con la collaborazione di S. Amsler, P. BONNARD etc., Roma 1969, s. 510; O. LORETZ, Le linee maestre
dell’antropologia veterotestamentaria, [w:] J. SCHREINER etc., Parola e messaggio. Introduzione
teologica e critica ai problemi dell’Antico Testamento, Bari 1970, s. 507.
11
Więcej na ten temat: W. MISZTAL, Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych, dz. cyt., s. 320.
12
Por. W. MISZTAL, Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5, 22–23,
„Polonia Sacra” 10(2002), s. 311.
13
W znaczeniu, że grzech, zło prowadzą do zakłócenia relacji także z nimi, zaś przezwyciężenie grzechu, zła, wywiera tu wpływ pozytywny. Por. J.B. GREEN, Death of Christ,
[w:] Dictionary of Paul and His Letters, dz. cyt., s. 206.
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wypowiedź Apostoła posiada przemyślaną konstrukcję. Stąd dalej nasuwa
się przypuszczenie, że na zasadzie pewnej analogii także zniszczenie, grożące jako konsekwencja braku odpowiedzialności, należałoby traktować jako
wieczne. Nie wolno tu jednak w żadnym wypadku myśleć o symetrii, dualizmie: jak wskazuje piąty rozdział Listu do Rzymian, stajemy wobec absolutnej
dysproporcji, wobec zupełnej przewagi po stronie Boga i w konsekwencji dobra oraz wiecznej pełni życia; „nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak
z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży,
łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości,
królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. Gdzie jednak
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 15–20).
Bardzo ważne i pozytywne jest, że Apostoł zabiera głos, ostrzega, wskazuje korzystne rozwiązanie. Nie podejmuje decyzji za innych, lecz pomaga
właściwie wybrać. Tym samym respektuje wolność. Nie ma też mowy, by
Bóg w jakikolwiek sposób tę wolność ograniczał czy przekreślał. W Liście do
Galatów św. Paweł wręcz utożsamia wolność, jej obronę, przywrócenie, cieszenie się nią z dziełem odkupienia: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1; por. Ga 4, 1–7). Natomiast ani Bóg, ani jego Apostoł nie są
obojętni. Taka postawa w świetle innych tekstów biblijnych przedstawia się
jako wskazanie wzoru postępowania, jako danie siebie za punkt odniesienia
(np. 1 Kor 11, 1). W takim razie nasuwa się wniosek, iż w ostatecznym rozrachunku wskazana reakcja na ewentualny brak odpowiedzialności za siebie, za grożące podmiotowi postępowania konsekwencje okazuje się jednym
ze sposobów naśladowania Chrystusa, pełnienia jego woli (por. Mt 18, 15;
Łk 17, 3).
Ta reakcja nie posiada więc charakteru wyłącznie czy nawet przede
wszystkim negatywnego. Zwraca na to uwagę także termin pneuma. Jeśli
w Ga 6, 8 faktycznie oznacza on Ducha Świętego, to otrzymujemy następujące tłumaczenie: „kto sieje dla Ducha, od Ducha jako plon zbierze życie wieczne”. W takim razie odpowiedzialne podejście człowieka do swojego życia
przedstawia się jak najbardziej pozytywnie. Nie można go sprowadzić wyłącznie do obawy przed niepowodzeniem, karą etc. Perspektywa okazuje się
fascynująca: stanowi ją wieczna pełnia życia. Dalej w takiej dojrzałej postawie wolno widzieć owoc zaangażowania się boskiego Ducha (można powiedzieć: Jego łaski). O ile ta łaska jest niezbędna, by osiągnąć eschatologiczną
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pełnię istnienia, to bynajmniej nie utożsamia się ona z ubezwłasnowolnieniem człowieka, z uczynieniem go biernym. Za listami Pawłowymi należy
powiedzieć, iż mamy tu do czynienia z prawdziwym współdziałaniem między podmiotami, osobami, między danym człowiekiem i Bogiem (por. 1 Kor
3, 1 n). Taką winna więc być i dojrzała reakcja na brak odpowiedzialności za
siebie i sama dojrzała odpowiedzialność za swe życie. Informowanie o takim
stanie rzeczy np. z pedagogicznego punktu widzenia może być bardzo przydatne.
Pod koniec piątego rozdziału Listu do Galatów, czyli niezbyt daleko od
stwierdzeń oznaczanych jako Ga 6, 8, mamy słowa, które w pewnym sensie
można uznać za komplementarne w stosunku do stwierdzenia „kto sieje dla
Ducha, od Ducha jako plon zbierze życie wieczne” (Ga 6, 8). „Mając życie od
Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5, 25)14. Gramatyka i słownictwo greckie przemawiają za następującą interpretacją. Duch Święty już się zaangażował, już trwale obdarzył życiem. Teraz kolej na człowieka: dokładniej mówiąc, Apostoł ma na myśli chrześcijan; oczywiście można i warto postawić
pytanie, na ile jego słowa odnoszą się do wszystkich ludzi. Tu jednak może
przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki św. Paweł opisuje
poprawną postawę człowieka, postawę korzystną dla podmiotu, jakim jest
osoba ludzką, i dla jej otoczenia (por. Ga 5, 19–23). Pawłowy sposób argumentowania może okazać się dostosowany do niejednej kategorii współczesnego odbiorcy m.in. z tego powodu, że odwołuje się, a przynajmniej kojarzy
potencjalnie z honorem, męstwem, wolnością, prawami i obowiązkami obywatela15. Otóż tekst grecki pozwala rozumieć słowa „stosujmy się” w sensie: w moim życiu (nie chodzi więc jedynie o jakiś wyjątkowy, wyizolowany
moment) będę/mam tak postępować, że nikt nie zarzuci mi, że opuszczam
Ducha Świętego jako sprzymierzeńca, jako towarzysza broni16.
Gdy chodzi o wskazane następnie fragmenty Listu do Galatów z terminem pneuma,
opowiadam się za rozwiązaniem, iż słowo pneuma odnosi się do Ducha Świętego. Charakter niniejszego omówienia nie pozwala, by wyczerpująco uzasadnić taką interpretację.
Pomocą będzie przede wszystkim refleksja (w świetle np. komentarzy biblijnych) nad
tym, co św. Paweł przypisuje pneuma.
15
Może taka argumentacja dostosowana jest szczególnie do mężczyzn, a więc do
grupy, która z niejednego mniej czy bardziej uzasadnionego powodu bywa dziś postrzegana jako raczej niepodatna na chrześcijaństwo. Notabene daje do myślenia bardzo
szybkie rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w starożytności, które ma miejsce w okolicznościach nieraz dramatycznie niesprzyjających (tzn. wśród prześladowań). Jest ono
w ogromnej mierze zasługą mężczyzn (i to bynajmniej nie zniewieściałych, bo np. żołnierzy; por. Dz 10, 1).
16
Por. B. CORSANI, Lettera ai Galati, Genova 1990, s. 378.
14
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Z kolei Ga 5, 19–23 pozwala rozumieć chrześcijańską odpowiedzialność i związane z nią relacje z Duchem Świętym jako ważny, postrzegany
pozytywnie także przez niechrześcijan wkład w życie społeczne. Ponownie
potrzebne jest doprecyzowanie, iż takie przesłanie z dużym prawdopodobieństwem było bardzo czytelne dla starożytnych. Z punktu widzenia skuteczności międzyludzkiej komunikacji trudno jednak widzieć w tym uwarunkowaniu chronologiczno-kulturowym nieprzezwyciężalną czy niełatwą
do przezwyciężenia przeszkodę. Otóż, jeżeli skoncentrować się na Ga 5,
22–23, to terminologia grecka sugeruje, że na odpowiedzialne postępowanie człowieka jako na współdziałanie z Duchem Świętym składają się takie
postawy, które są postrzegane jako pozytywne, jako cenione nie tylko przez
chrześcijan, ale np. także przez starożytne pogańskie elity intelektualne17.
Początek czwartego rozdziału Listu do Galatów ukazuje chrześcijan jako
ludzi, w których sercach jest obecny i działa Duch Święty. Biorąc pod uwagę
biblijne rozumienie, jaką rolę odgrywa w człowieku serce18, można z Ga 4,
1–7 wyprowadzić następujące wnioski. Duch jest sprzymierzeńcem, dawcą, protektorem ludzkiej wolności i dojrzałości. Nie stanowi zagrożenia dla
człowieka, lecz wchodząc z nim w bardzo ścisłą komunię, jednoczy tegoż
człowieka z Ojcem i Chrystusem. Tym samym zjednoczenie z Bogiem i wolność to jedno. Ga 4, 8 pozwala zrozumieć, iż w ten sposób człowiek otrzymuje pomoc, zostaje uzdolniony, by odpowiedzialne, korzystnie podejść do
swojego życia. Inaczej mówiąc, odpowiedzialność sama w sobie nie jest żadnym przekleństwem. Człowiek nie jest bezwolnym, bezsilnym więźniem np.
swojej przeszłości, swej słabości. Chrześcijańska odpowiedzialność ze swe
życie pozostaje w ścisłym związku z misterium rozwoju człowieka, z bardzo
ścisłym zjednoczeniem z Bogiem jako usynowieniem względem Ojca przez
Chrystusa w Duchu Świętym.

WSKAZANIA CO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNYCH
Przykładu, jak może przedstawiać się chrześcijańskie przesłanie dotyczące odpowiedzialności za innych, dostarcza początek szóstego rozdziału
Listu do Galatów. „Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy,
Szerzej na ten temat: D.S. DOCKERY, Fruit of the Spirit, [w:] Dictionary of Paul and
His Letters, dz. cyt., s. 316.
18
Por. B. MARCHETTI-SALVATORI, Cuore, [w:] Dizionario enciclopedico di spiritualità. Volume I. A cura di E. Ancilli e del Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum, Roma
1992, s. 690.
17
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którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w Duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę” (Ga 6, 1). Zaraz potem św. Paweł dodaje:
„Uważaj jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo, które jest prawem Chrystusa” (Ga 6, 1–2). Jak
widać, Apostoł w żadnym wypadku wobec osoby dopuszczającej się zła nie
zaleca przyjęcia postawy obojętnego obserwatora. Nie mamy też do czynienia, choćby w najmniejszym stopniu, z zachętą do pogardy czy odgrywania
roli surowego, łudzącego się mocą własnej doskonałości sędziego. Przytoczone słowa wolno też potraktować, przynajmniej implicite, jako ostrzeżenie,
gdyby chrześcijanin nie reagował na złe, grzeszne postępowanie bliźnich: jak
wynika z Ga 6, 1, taką postawę można by potraktować jako opieranie się
Duchowi Świętemu. Według św. Pawła, jak pokazuje początek szóstego rozdziału Listu do Galatów, sama istota reagowania na sytuację, kiedy bliźni postępuje źle, przedstawia się jako udzielanie pomocy. Czyli w tym przypadku
reakcja jest wyrazem miłosierdzia, miłości względem bliźniego. W takim razie chrześcijanin ma radykalnie rozróżnić między grzechem i grzesznikiem.
Pokonany, odrzucony, unicestwiony ma zostać grzech, zło. Grzesznika zaś
należy uratować (por. 1 Kor 5, 1–5).
Dopuszczanie się zła, grzeszenie, zdaniem św. Pawła, szkodzi i samemu
podmiotowi, i jego otoczeniu (np. 1 Kor 6, 1). Konsekwencje mogą być bardzo poważne, nawet eschatologiczne. W piątym rozdziale Listu do Galatów
Apostoł pisze: „nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.
Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5, 19–21).
Gdy na początku szóstego rozdziału Listu do Galatów Apostoł ostrzega przed upadkiem, może więc chodzić także o taki upadek, który posiada konsekwencje na skalę wieczności. W takim razie reakcja na niego jako
udzielenie pomocy ma wielkie znaczenie. A na tę reakcję jako, np. forma
przygotowania, składa się także informowanie o zagrożeniach, o sposobach
zaradzenia im. Listy Pawłowe wpisują się w taką logikę. Zostały napisane, by
takiej pomocy jak najskuteczniej udzielać (por. Ga 1, 1; 1 Kor 1, 11). Św. Paweł
przedstawia chrześcijańską pomoc bliźniemu – gdy ten postępuje w sposób
znamionujący brak przewidywania poważnych, negatywnych konsekwencji swych działań – w kategoriach związków z Bogiem, naśladowania Boga,
uczestnictwa we właściwej Mu bezinteresownej miłości, miłosierdziu. Dla
człowieka są to też kategorie dojrzałości duchowej. Tłumaczenie „którzy pozostajecie pod działaniem Ducha” oddaje zwięzłe greckie: hoi pneumatikoi.
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Można zaproponować tłumaczenie: duchowi. Z tym, że inne teksty Pawłowe
wskazują, że św. Paweł absolutnie nie ma na myśli utraty ciała, stania się
niematerialnym, dualizmu duchowe-cielesne, duchowe-materialne. Natomiast mamy wskazanie na już bardzo głęboki związek z Ojcem, Chrystusem
i Duchem Świętym, komunię z Nimi, na zaawansowane bycie ożywianym,
kierowanym przez Ducha Świętego już w doczesności (por. Rz 8, 14; 1 Kor 2,
13; 3, 1; 12, 1; 14, 1; 15, 42). Ta dojrzałość – duchowość nie jest wrogiem wolności, rozumności i odpowiedzialności, lecz ich rękojmią, sprzymierzeńcem,
towarzyszem (por. 2 Kor 3, 17; 2 Tm 1, 7).
Na informację o chrześcijańskim reagowaniu na grzech składa się
stwierdzenie, że sprowadzanie na właściwą drogę winno dokonywać się
„w Duchu łagodności”, gr. en pneumati praütêtos. Interesujące i ważne jest
łączenie Ducha Świętego z łagodnością. Według listów Pawłowych Duch
Święty bynajmniej nie jest kimś słabym. Jego działanie wskazuje, iż cechuje
Go moc. „Przede wszystkim to Ojciec wskrzesza Jezusa. Jednak wydaje się
także oczywiste, że ponieważ Duch jest Jego narzędziem na rzecz naszego
zmartwychwstania, to tak samo było i w wypadku zmartwychwstania Chrystusa, które jest modelem dla naszego powstania z martwych. Niektórzy badacze włączają w to ujęcie także teksty, gdzie zwycięstwo zmartwychwstania oraz niebiańska sytuacja Zmartwychwstałego są przypisane mocy (np.
1 Kor 6, 14; Ef 1, 18–20; 2 Kor 13, 4) i chwale Boga (por. Rz 6; 2 Kor 3, 18; 4, 6).
Faktycznie, często Duch jest określany jako dynamis. A czasem w Nowym Testamencie przejawy obecności i działania Ducha są opisywane tak, jak w Starym Testamencie przejawy obecności i działania kabod czyli chwały Bożej.
Pewne potwierdzenie dla takiej interpretacji obu określeń mamy w zupełnie
zamiennym stosowaniu przez Pawła sformułowań moc chwały i chwała mocy”19. List do Galatów przedstawia Ducha Świętego jako dawcę życia w jego
wiecznej pełni (por. Ga 6, 8), jako wiernego sprzymierzeńca, sprawdzonego
towarzysza broni człowieka w jego doczesnych zmaganiach (por. Ga 5, 25).
Duch Święty łączy człowieka z Bogiem Ojcem na zasadzie bardzo ścisłej komunii, na zasadzie usynowienia (por. Ga 4, 6). Bez Ducha Świętego człowiek
nie jest wolny, pozostaje duchowo niedojrzały (por. Rz 8, 15; 2 Kor 3, 17; Ga
4, 1–7). Duch Święty skutecznie działa w historii czyniąc z wydarzeń realizację zbawienia (por. Ga 4, 29). Jest siłą nadziei właściwej chrześcijanom (por.
Ga 5, 5; Rz 5, 5 wraz z kontekstem). Prowadzi chrześcijan ku wiecznej pełni
życia, dając im już w doczesności odczuć swą dobroczynną moc (por. Ga 5,
19
G. GHIBERTI, Spirito, [w:] Schede bibliche pastorali. Volume X. Sacr - Spi. 338, Bologna 1970, s. 16; por. H. ORDON, Duch Święty w Nowym Testamencie jako moc i osoba, [w:]
Duch Święty – Duch Boży, Lublin 1985, s. 81.
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18–23). Wraz z Ojcem i Chrystusem sprawia nowe stworzenie, czyli przez
zmartwychwstanie udziela wiecznej pełni życia (por. Rz 8, 1–11; 2 Kor 4, 14;
Flp 3.20). Taki stan rzeczy skłania, by dokładnie przyjrzeć się stwierdzeniu
o sprowadzaniu na właściwą drogę „w Duchu łagodności” (Ga 6, 1). Polskie
łagodności oddaje tutaj gr. praütêtos. Według Ga 5, 19–23 praütês składa się na
tzw. owoc Ducha, jest częścią takiego współdziałania osoby ludzkiej i Ducha
Świętego, w wyniku którego człowiek pozytywnie zmienia się już w doczesności i taka przemiana dodatnio wpływa na osobę ludzką i jej otoczenie,
otwierając zarazem drogę ku wiecznej pełni życia, jednocześnie będąc taką
drogą. Nasuwa się też następujący wniosek: Duch Święty obdarza człowieka
udziałem w tym swoim przymiocie, jakim jest praütês, i św. Paweł wskazuje,
iż faktycznie ma to wyrażać się także we właściwym chrześcijanom sposobie
reagowania na zło.
Już w świetle samych piątego i szóstego rozdziału Listu do Galatów nawet w najmniejszym stopniu niemożliwym jest, przy reagowaniu na brak
odpowiedzialności, łączyć praütês ze słabością, z brakiem zdecydowania, odwagi itp. Takie przesłanie stara się przekazać św. Paweł. Podobny wniosek
nasuwa się, gdy czyta się Drugi List do Koryntian: „co chcecie: żebym przyszedł do was z rózgą czy w miłości i w Duchu łagodności”20. Trzeba też pamiętać, iż Apostoł przypisuje praütês Chrystusowi, czyli wszechmocnemu
Panu wszystkiego (por. Flp 3, 20). Czyni to właśnie w kontekście upominania. „Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez łagodność (gr. praütêtos)
i przychylność Chrystusa” (2 Kor 10, 1). Wracając do Listu do Galatów, w interesującym nas przypadku reagowania na zło, sprowadzania na dobrą drogę,
w żadnym razie praütês nie przedstawia się jako znak słabości, niedoskonałości itp. Nie można jej pochopnie uznać za oznakę braku odwagi, rzetelności,
sprawiedliwości. Natomiast należy w niej widzieć oblicze miłości i dalej wynikającego z niej panowania nad sobą (a więc i siły duchowej) i delikatności21.
D.S. Cockery – nawiązując do Ga 5, 22–23, czyli do współdziałania Ducha
Świętego i chrześcijanina – w następujący sposób objaśnia znaczenie terminu
praütês: „Taki przymiot łączy w sobie bycie silnym i bycie łagodnym-miłym,
wskazuje, że moc nie wymyka się spod kontroli. Nie ma tu negatywnego
znaczenia braku hartu ducha, odwagi, czy też wigoru, które to znaczenie
bywa łączone z angielskim słowem gentleness [w tłum. pol.: łagodność, delikat20
Odnośnie do interpretacji tego ostatniego tekstu: por. W. MISZTAL, Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych, dz. cyt., s. 252.
21
Więcej na ten temat: W. MISZTAL, Duchowość chrześcijan w świetle listów
Pawłowych, s. 370.
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ność]”22. Jak łatwo zauważyć, posługując się językiem polskim możemy mieć
podobne problemy. Ustosunkowując się do uwag D.S. Cockery’ego należy
dalej podkreślić, że w tym sensie praütês stanowi wyraz podobieństwa między chrześcijaninem i Duchem: podobieństwa, którego Duch jest źródłem.
Św. Paweł stara się przekazać bardzo ciekawy ideał reagowania na błędne
postępowanie. W rozumieniu Pawłowym sprowadzanie źle czyniącego na
właściwą drogę „w Duchu łagodności” nie ma więc nic wspólnego z bezsilnością wobec zła, z poczuciem, że grzeszącemu nie jest się w stanie pomóc.
I Apostoł o tym informuje, stara się wpoić takie poczucie i związany z nim
sposób działania.
„Uważaj jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona
noście i tak wypełniajcie prawo, które jest prawem Chrystusa” (Ga 6, 1–2).
Pawłowa propozycja, jak reagować na brak odpowiedzialności widoczny
w postępowaniu bliźniego posiada też następujący wymiar. I także w tym
przypadku Apostoł stara się wykazać, iż jest on niezbędny. Ga 6, 1–2 wskazuje tu na: 1) podporządkowanie się Chrystusowi i Duchowi Świętemu,
2) trzeźwe myślenie jako wykluczające zarówno bezpodstawne wywyższanie
siebie, jak też nieuzasadnione poczucie bezpieczeństwa. Zarazem wskazuje
także na potrzebę solidarności, przychodzenia wzajemnie z pomocą. W tym
kontekście należy zwrócić uwagę na słowa o prawie Chrystusa, o wypełnieniu tego prawa. Z jednej strony kojarzy się ono ze zobowiązaniem, z zasadami, które są boskiego pochodzenia. W konsekwencji może pojawić się myśl
o znaczeniu sankcji spadających na tych, którzy tego prawa nie przyjmują.
Piąty rozdział Listu do Galatów dostarcza argumentów, by zarazem utożsamiać to prawo z agapê, czyli z miłością bezinteresowną, z przykazaniem bezinteresownej miłości. „Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:
będziesz kochał (gr. agapêseis) bliźniego swego jak siebie samego” (Ga 5, 14).
W konsekwencji chrześcijańska reakcja na brak odpowiedzialności
u bliźniego za swe postępowanie w swej istocie stanowi jedno z miłością
bezinteresowną względem bliźniego. Jeśli ta ostatnia stanowi jedno z miłością bezinteresowną względem Boga (por. Mt 22, 36; Mk 12, 28; Łk 10, 25; Ga
5, 14), to chrześcijańska reakcja na brak odpowiedzialności ze strony bliźniego jest też wypełnieniem przykazania miłości bezinteresownej do Boga.
Nie da się jej sprowadzić – chyba, że za cenę brzemiennego w negatywne,
poważne skutki rozminięcia się z rzeczywistością – do kategorii ponurej odpowiedzialności karnej i bezdusznych przepisów.

22

D.S. DOCKERY, Fruit of the Spirit, art. cyt., s. 318.
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Chrześcijańska reakcja na brak odpowiedzialności ze strony bliźniego
– tak, jak stara się ją przedstawić św. Paweł w Liście do Galatów – posiada
bardzo ważny wymiar społeczny, wymiar wzajemności. Realizacja wskazań
sformułowanych przez Apostoła jest możliwa jako współpraca z Bogiem,
jako uzdolnienie człowieka przez Boga. Na początku szóstego rozdziału Listu
do Galatów św. Paweł wymienia Chrystusa i Ducha Świętego. Ich wola posiada charakter normatywny dla chrześcijan (por. Ga 5, 14 i 6, 2; 5, 25). Zarazem
Oni uzdalniają człowieka do właściwego postępowania, do jej wypełnienia
(por. 1 Kor 3, 1). Wg Listu do Galatów na wymiar społeczny, na wymiar wzajemności w przypadku chrześcijańskiej reakcji na brak odpowiedzialności ze
strony bliźniego składa się też realistyczne podejście ze strony zwracającego
uwagę do siebie samego. Nie mamy tutaj do czynienia z pesymizmem. Jeśli
mówić o delikatnym, na zasadzie aluzji, wskazaniu, że także sprowadzającemu na dobrą drogę może przydarzyć się upadek, czy nawet, że faktycznie
i on od czasu do czasu grzeszy i potrzebuje wskazań ze strony innych, to
przecież św. Paweł pokazuje, że człowiek nie jest więźniem jakiegoś błędnego koła, że każdy może liczyć na dobrego Boga (por. 5, 19–23).

ZAKOŃCZENIE
W niniejszym opracowaniu można było zwrócić uwagę tylko na część
z elementów składających się na chrześcijański sposób reagowania na brak
odpowiedzialności za siebie i za innych. Ta reakcja należy do samej istoty
duchowości chrześcijańskiej. Składa się na nią komunia z Bogiem, stosowanie się do Niego, przyjmowanie Jego pomocy, naśladowanie, uczestnictwo
w miłości bezinteresownej ze strony Boga. Istotnym jest też wyjaśnianie,
wskazywanie na sens, potrzebę, na niebezpieczeństwa, które można i trzeba
uniknąć, na korzyści, które reagując da się osiągnąć. Omawiana reakcja-postawa nie jest więc czymś ponurym, bezdusznym, z góry skazanym na niepowodzenie. Jest częścią, obliczem miłości bezinteresownej, tej agapê, która
silniejsza jest od grzechu, od jakiejkolwiek słabości.
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LA REACTION CHRETIENNE A L’IRRESPONSABILITE A L’EGARD
DE SOI-MEME ET DU PROCHAIN
L’article est consacré à une problématique qui se révèle importante et aussi difficile.
Il présente le christianisme comme une religion de caractère social qui enseigne avec soin,
engagement et conviction l’attitude responsable à l’égard de soi-même et des prochains.
De cette manière depuis les siècles le christianisme contribue positivement à la vie du
monde. Le sujet est traité sur la base de la pensée biblique et surtout des lettres de saint
Paul Apôtre, c’est-à-dire des écris fondamentaux pour le christianisme. La première partie
de l’article a été centrée sur la contribution du message biblique pour le développement
réussi de la personne humaine. Ensuit on présente la proposition de la réaction à l’attitude
irresponsable à l’égard de soi-même et du prochain.
tłum. Wojciech Misztal
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RODZINA – ŹRÓDŁEM ŻYCIA I SZKOŁĄ MIŁOŚCI
ARCYBISKUPA KAZIMIERZA MAJDAŃSKIEGO
WIZJA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Małżeństwo i rodzina zajmują w nauczaniu abpa Kazimierza Majdańskiego (1916–2007) miejsce uprzywilejowane pod wieloma względami. Po
pierwsze, był on bez wątpienia jednym z tych biskupów polskich, który najobszerniej wypowiadał się na ten temat. Był on też założycielem Instytutu
Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Po drugie, ukazywał jednoznacznie
priorytetowe znaczenie małżeństwa oraz rodziny zarówno dla Kościoła jak
i dla społeczeństwa. W odniesieniu do posługi Kościoła podkreślał, idąc za
nauczaniem Soboru Watykańskiego II, Pawła VI oraz Jana Pawła II, że pośród wielu dróg, na których Chrystus nakazał, aby Kościół służył człowiekowi, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą, a służba
rodzinie to jedno z najistotniejszych zadań Kościoła. Gdy zaś chodzi o społeczeństwo twierdził, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najważniejszych dóbr ludzkości. Przekonywał, że rodzina należy do dziedzictwa ludzkości, jest fundamentem społeczeństwa i nadzieją świata.
Publikacje i liczne wypowiedzi Arcybiskupa wyraźnie oscylują wokół
trzech zagadnień. Spośród możliwych kategorii całościujących problematykę teologiczną małżeństwa i rodziny wybrał on kategorię powołania. Objawia ona bowiem podstawową prawdę o małżeństwie i rodzinie, choć zapomnianą poprzez przyznanie wartości powołania niektórym tylko, i to raczej
wyjątkowym, stanom życia, takim jak kapłaństwo czy życie zakonne. Z kolei
w wizji małżeństwa i rodziny, centralne miejsce zajmuje posłannictwo rodzicielskie, którym jest rodzicielska służba życiu. Następnie, jego zdaniem,
należy zwrócić uwagę na działalność wychowawczą rodziny, dokonującą się
za pośrednictwem stosowanych metod wychowawczych, atmosfery domowej oraz zachowań jej członków.

Ks. Tadeusz Reroń

370

MAŁŻEŃSTWO POWOŁANIEM
Stan małżeński – zdaniem Majdańskiego – należy do powołania o zasięgu powszechnym1. Powszechność tego powołania nie niweluje jednak
potrzeby świadomości tego, że to Bóg sam ingeruje w życie osoby ludzkiej, troszcząc się w swej ojcowskiej Opatrzności o wszystkie szczegóły życia człowieka poszukującego swej drogi życiowej. To powołanie o rozmiarze ogólnym konkretyzuje się w stosunku do każdego człowieka z osobna.
Musi on zatem zadawać sobie pytanie, czy jest tym właśnie powołaniem
obdarzony2. Powołanie do małżeństwa konkretyzuje się we wzajemnej relacji dwojga ludzi wobec siebie. Cechą szczególną powołania małżeńskiego jest to, że skierowane jest do dwojga ludzi, a także przyjęte jest i realizowane przez dwoje. Nic też dziwnego, że Arcybiskup mocno podkreśla,
że człowiek jest zdolny i powołany do takiej wspólnoty życia3. Ta zdolność
znajduje swój fundament w prawdzie o podobieństwie człowieka do Boga.
Podobieństwo to należy odczytywać na sposób personalistyczny, albowiem
chodzi o podobieństwo przez fakt, że człowiek jest osobą. Wyraża się ono
w tym, iż jest człowiek istotą rozumną i wolną, a zatem zdolną do samostanowienia oraz samoposiadania.
Człowiek jest odzwierciedleniem Boga nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale również poprzez komunię osób na wzór komunii Osób Boskich. To, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Trójjedynego
Boga określa, że jest on wezwany do tego, aby istnieć dla drugich, aby stawać
się darem. Charakterystyczne jest tu to, że człowiek jest zdolny do takiego
daru, albowiem jest osobą, kimś, kto sam siebie posiada i sam sobie jest panem w wymiarze swego podmiotu. W tym kontekście Arcybiskup podkreśla, że wezwanie do daru nie oznacza zagubienia własnej podmiotowości.
Zarówno bowiem sam człowiek nie może zrezygnować ze swej egzystencji
na miarę osoby ludzkiej, jak i przez innych nie może być poddany jakimkolwiek formom instrumentalizacji, zniewolenia czy uprzedmiotowienia4.
K. Majdański podkreślał konieczność bezinteresowności tego daru5.
Gdyby dar służył jakiejś korzyści, nie zasługiwałby w pełni na miano „daru”.
Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy chodzi o dar z siebie. Osoba bowiem
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie,
Łomianki 2001, s. 62.
2
Por. tamże.
3
Por. tamże, s. 66–67.
4
Por. tamże, s. 184.
5
Por. tamże, s. 23.
1
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nie może być zdegradowana do rangi środka do celów kogoś innego. Jedynym adekwatnym odniesieniem do osoby jest miłość, która sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Tak rozumiany dar nie tylko stoi u podstaw porządku miłości, ale również umożliwia
rozwój miłości w ludziach i pośród ludzi.
Wzajemna wymiana darów prowadzi do communio. K. Majdański – idąc
za Janem Pawłem II – zwraca uwagę na pewną trudność w tłumaczeniu
na język polski łacińskiej nazwy communio, która znaczeniowo jest bogatsza od polskiego terminu „wspólnota”6. Termin komunia odnosi się przede
wszystkim do wymiaru międzyosobowego wspólnoty jako ja i ty, zaś pojęcie wspólnota przekracza ten układ międzyosobowy w kierunku społeczności,
w kierunku jakiegoś my7. Stąd Arcybiskup podkreślał, że polskiemu wyrażeniu wspólnota osób należy nadawać głębszy sens (zgodny ze znaczeniem
łacińskim), albo też tłumaczyć termin communio personarum jako komunię
osób8. Kategoria komunia osób lepiej niż określenie wspólnota osób pozwala na
teologiczną interpretację relacji osoby do osoby9. W celu realizacji komunii
osób małżonkowie powinni się we wzajemnych odniesieniach upodobnić
do wzoru miłości jaki zostawił Jezus Chrystus: „Miłujcie się nawzajem tak,
jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Ich miłość wzajemna może nabrać znamion takiej właśnie miłości10, dzięki realizacji wymagań Chrystusa oraz łasce
sakramentu małżeństwa. Miłość małżeńska, jeśli ma być kształtowana na
ten wzniosły wzór, nie może być zatem hedonistycznym nastawianiem na
maksimum przyjemności, ani egoistycznym szukaniem siebie. Afirmując
życzliwie drugą stronę, każdy z małżonków ma nieść jej pomoc, swój
dar uzupełnienia. Oboje zaś mają wspólnie tworzyć dobro, szczególnie
posiadaną mocą prokreacji, czyli rodzenia i wychowania potomstwa. Taka
miłość jest darem małżeństwa i jednocześnie powołaniem małżonków,
ich prawem wzajemnym i obowiązkiem11.
Por. tamże, s. 23–24.
Por. J. NAGÓRNY, Małżeństwo i rodzina jako „communio personarum”, [w:] Człowiek –
miłość – rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Lublin 1999,
s. 86–87.
8
Por. D. KRAWCZYK, Synteza teologiczna prawdy o małżeństwie i rodzinie w ujęciu ks.
abpa K. Majdańskiego, „Studia nad Rodziną” 11 (2007) nr 1–2, s. 244.
9
Por. tamże.
10
Por. tamże.
11
Por. W. KARASIŃSKI, Problematyka rodziny i obrony życia na łamach „Ateneum Kapłańskiego” (1956–1975) w ujęciu ks. prof. Kazimierza Majdańskiego, „Studia nad Rodziną” 11
(2007) nr 1–2, s. 209.
6
7
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Związek małżeński, który jest budowany na miłości wzajemnej, sprowadza jedność, rodzi bliską, najściślejszą na ziemi wspólnotę życia. Nie oznacza
to jednak utraty odrębności osobowej. Nawet w najlepiej dobranym małżeństwie nie ma mowy o zniwelowaniu różnic. Dobrze jest zresztą, że one
pozostają, bo jedność małżeńska polega na uzupełnianiu się wzajemnym12.
Inne są szczególne zadania obu stron, równa jest jednak ich odpowiedzialność za dobro wspólne małżeństwa, a zwłaszcza za wzajemną miłość, za jej
wychowanie i rozwój. Usprawiedliwia to postulat równomiernego obciążenia małżonków troskami i kłopotami związanymi ze staraniem się o dobro
wspólne ich związku.
Arcybiskup był szczerze zatroskany o trwałość każdego małżeństwa.
Uważał on, że jednym z koniecznych warunków trwałości i pomyślności
małżeństwa jest wcześniejsze poznanie się stron w narzeczeństwie13. Narzeczeni po winni zaznajomić się, jeszcze przed podjęciem decyzji co do małżeństwa, poznać wiele ważnych spraw z zakresu cech fizycznych, psychiki
i charakteru partnera, zwłaszcza jego ewentualnych obciążeń (choroby psychiczne, alkoholizm). Muszą oni widzieć oraz akceptować istniejące między
sobą różnice, czy nawet dysproporcje, fizyczne, psychiczne i kulturalne.
Mają obowiązek doświadczyć wzajemnego upodobania w sobie. Decyzja
pobrania się z kimś musi być podjęta świadomie i dojrzale, implikuje bowiem konsekwencje, nieodwracalne, a sięgające w całość życia tej wspólnoty14.
Pozytywnemu rozwojowi więzi między narzeczonymi nie sprzyja,
wbrew przekonaniu wielu spośród nich, prowadzenie z sobą współżycia cielesnego15. Narzeczeństwo bowiem nie jest jeszcze małżeństwem, ma
ono swoje zadania i winno znaleźć inne, swoiste wyrazy nawiązywanej
więzi. Zachowanie wstydliwości i powściągliwości w ramach bliskiego
przebywania z sobą narzeczonych jest rzeczą trudną, ale przy stosowaniu
pewnych koniecznych środków ascezy, możliwą. K. Majdański był świadomy tego, że małżeństwo przynosi z sobą wiele radości, rodzić może jednak
trudności, cierpienia i kryzysy. Pragnienie przezwyciężania trudności jest
sprawdzianem, a jednocześnie czynnikiem kształtowania prawdziwej miłości. Miłość bowiem potrafi przezwyciężyć ciężkie próby trudności materialnych, niepowodzeń życiowych, nieszczęść losowych, a przede wszystkim
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 240.
Tamże, s. 83.
14
Por. W. PÓŁTAWSKA, Przygotowanie do małżeństwa, [w:] Miłość – małżeństwo – rodzina, red. F. ADAMSKI, Kraków 1981, s. 37.
15
Tamże, s. 84.
12
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zmniejszenie się pociągu fizycznego i osłabienie intensywności uczuć. Aby
bronić związek przed zerwaniem, małżonkowie powinni podjąć wysiłek
przekształcania i udoskonalania swej miłości, nadania jej głębszego wyrazu.
Momenty wielkiej próby winny się stać czynnikiem gruntownej readaptacji.
Szczere i silne przywiązanie oraz głęboka życzliwość muszą uzupełnić
słabnący pociąg fizyczny, miłość osobowa musi wypełnić braki wynikłe
z osłabienia uczucia16. Musi utrwalić się w duszy gotowość do obdarowania miłością współmałżonka, niezależnie od porywu uczucia, a nawet gotowość do ponoszenia dlań poważnych ofiar17.
W razie zagrożenia rozpadem należy wspierać małżeństwo, a przez
to i rodzinę. Ratunkiem, jeśli chodzi o płaszczyznę moralną, może być autentyczna, ludzka i chrześcijańska miłość. Ona może uzdrowić życie
małżeńskie i ocalić przez to rodzinę. Toteż należy przywrócić jej właściwe
miejsce w hierarchii życia, uczynić ją sprawą istotną i centralną, zarówno
w samym małżeństwie, jak też w przygotowaniu do niego oraz ogólnie
w atmosferze duchowej społeczeństwa. W kryzysach i trudnościach małżonkowie mogą liczyć na pomoc ze strony Boga18. Mają do tego specjalny tytuł:
przyjęty sakrament małżeństwa. Dotyczy on całego życia małżeńskiego,
jego wszystkich potrzeb, całej dynamiki jego rozwoju i doskonalenia. Chodzi więc tylko o to, aby małżonkowie posiadali zrozumienie tego faktu
i świadomie czerpali z tego źródła mocy i doskonałości. Dodatkową perspektywę pomocy nadprzyrodzonej otwierają im także inne sakramenty,
zwłaszcza sakrament pokuty i Komunia eucharystyczna19.
K. Majdański podkreślał, że wezwanie do świętości odnosi się do
wszystkich członków Kościoła. Powołanie do świętości obejmuje zatem także małżeństwo i rodzinę. Jest to powołanie do świętości realizowanej w tym
stanie, który jest zamysłem samego Boga. Oznacza to, że ludzie powołani
do życia małżeńskiego i rodzinnego nie tylko mogą osiągnąć świętość, ale
że ich stan życia jest po to, by w nim ci, którzy są do niego powołani, rzeczywiście świętość osiągali20.

Tamże, s. 231.
Por. K. MAJDAŃSKI, Osaczona rodzina woła o ocalenie, „Studia nad Rodziną”
7 (2003) nr 2, s. 6–9.
18
Por. K. MAJDAŃSKI, Szczyty powołania małżeńskiego, „Studia nad Rodziną”
4 (2000) nr 1, s. 6.
19
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 365.
20
Por. tamże, s. 357–358.
16
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RODZICIELSTWO JAKO ZADANIE
Według K. Majdańskiego, miłość małżeńska z istoty swej jest ukierunkowana na rodzicielstwo. Prawda ta zasługuje na tym większe jej wyeksponowanie, im bardziej radykalnie jest w świecie współczesnym kwestionowana,
a nawet zaprzeczana21. Choć bowiem posłannictwo rodzicielskie małżonków
napełnia ich zawsze wielką radością, to jednak w każdej epoce pełnienie tego
obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy. Mężczyzna i kobieta w swej męskości oraz kobiecości w momencie zjednoczenia
małżeńskiego stają się darem dla siebie. W szczególności zaś obdarowują
się wzajemnie w tym spotkaniu, które czyni z nich dwojga jedno ciało. Jest
to moment szczególnej odpowiedzialności ze względu na potencjalne rodzicielstwo związane z aktem małżeńskim. W tym właśnie momencie mogą
stać się ojcem i matką22.
Jednak w świadomości wielu małżeństw różnie rysuje się perspektywa rodzicielstwa w związku z ich cielesnym współżyciem. Toteż Majdański w ślad za nauką Pawła VI zawartą w encyklice Humanae vitae
rozwija implikacje zasady dotyczące nierozdzielnego związku między
miłością małżeńską a rodzicielstwem23. Akt płciowy w małżeństwie, jako
akt wolny, podlega właściwej sobie normie moralnej24. Norma ta zawiera
się w jego wewnętrznej strukturze, posiadającej dwojakie znaczenie: jedności
i rodzicielstwa. Związek między nimi jest z ustanowienia Bożego nierozerwalny w tym sensie, że nie wolno go człowiekowi samowolnie rozrywać.
Akt cielesny, wprowadzając szczególnie intymną i ścisłą łączność między małżonkami, otwiera także drogę, zgodnie z naturalnymi prawami tego aktu, do
powstania nowego życia25.
Miłość małżeńska jest z natury płodna, tzn. zmierza ku budzeniu nowego życia, a przez to ku ubogaceniu związku bezcennym darem26. Ten prokreacyjny aspekt miłości małżeńskiej swą podstawę ma w tym, że małPor. K. MAJDAŃSKI, Cywilizacja życia, [w:] Arena bitwy o życie. Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce, red. K. MAJDAŃSKI, M. SCHOOYANS, Łomianki 2000, s. 138.
22
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 258.
23
Por. tamże, s. 260.
24
Por. tamże, s. 262.
25
Zasada jedności aktu cielesnego implikuje w sobie określone zobowiązania. Musi
być on rzeczywiście wyrazem jedności, nie powinien więc nigdy przyjąć postaci wymuszenia. Jak cały związek małżeński, tak i stosunek cielesny jest rodzajem dwujedni.
Jedność musi tu wynikać ze skierowania ku sobie obu stron, musi być wynikiem porozumienia wzajemnego, uzgodnienia, dialogu miłości. Por. tamże, s. 280.
26
Por. T. STYCZEŃ, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, s. 194.
21
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żeństwo, jako jedność ciała, jest uczestnictwem w tajemnicy stworzenia
ludzkości. Małżonkowie zatem, podtrzymując przez współżycie cielesne
jedność swej wspólnoty i objawiając sobie na tej drodze wzajemną miłość,
powinni wewnętrznie zaakceptować rodzicielski charakter swej miłości.
Nie wolno im stawiać ich małżeńskiej wspólnoty miłości poza ramami prokreacji, ani też faktu prokreacji poza osobową relacją miłości27. Byłaby ona
wówczas wyrazem cywilizacji użycia. Nie powinni więc czynić nic takiego,
co by w samej treści aktu oznaczało rozszczepienie sensu miłości i płodności ludzkiej.
Bywa jednak, że małżonkowie podejmują współżycie cielesne bez poszanowania prawa do przekazywania życia. Rozbijają oni w ten sposób wewnętrzny związek między jednością i płodnością tego współżycia, co jest
moralnie niegodziwe28. Jeżeli więc ktoś korzysta z daru Bożego pozbawiając
go, choćby tylko częściowo, właściwego mu znaczenia i celowości, działa wbrew naturze tak mężczyzny, jak i kobiety, a także wbrew głębokiemu
ich zespoleniu29. I właśnie dlatego sprzeciwia się też planowi Boga oraz
Jego świętej woli. Według K. Majdańskiego istnieją dwa rodzaje czynności zmierzających do ograniczenia potomstwa, które moralność katolicka
odrzuca jako niegodziwe, a przed którymi ostrzega Urząd Nauczycielski
Kościoła: przerywanie ciąży i zabiegi przeciw poczęciu 30 . Bezpośrednie
przerywanie ciąży stanowi godzenie w zapoczątkowane życie ludzkie, jest
więc rodzajem pozbawienia życia31. Truizmem jest dziś stwierdzenie, że we
współczesnych rodzinach istnieją liczne zagrożenia wymierzone przeciw
życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca. Także w wymiarze
rodzin istnieje swoisty spisek przeciw życiu. Życie, które może się począć
ze współżycia mężczyzny i kobiety, staje się często wrogiem, którego należy
bezwzględnie unikać.
K. Majdański twierdził za Janem Pawłem II32, że współczesny świat stał
się „areną bitwy o życie”33. Współczesna rodzina znalazła się bowiem poPor. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 230–231.
Por. K. MAJDAŃSKI, Szczyty powołania, art. cyt., s. 13.
29
Por. K. MAJDAŃSKI, Duszpasterz w służbie „Humanae vitae”, „Studia nad Rodziną”
6 (2002) nr 2, s. 52.
30
Por. K. DAWIEC, Antykoncepcja, [w:] Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie
moralne Kościoła, red. J. NAGÓRNY, M. POKRYWKA, Lublin 2005, s. 268.
31
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 295.
32
Por. JAN PAWEŁ II, Rodzina wspólnotą życia i miłości. Homilia w Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 (1997) nr 7, s. 35.
33
Por. K. MAJDAŃSKI, Kwestia demograficzna – między cywilizacją życia a cywilizacją
śmierci, [w:] Arena bitwy o życie, dz. cyt., s. 88.
27

28
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środku zmagań pomiędzy dwiema cywilizacjami, które określa się jako cywilizację miłości i jej przeciwieństwo – cywilizację śmierci i użycia. Rodzina ze swej
natury jest wspólnotą miłości i „jednocześnie jest centrum i sercem cywilizacji
miłości. I właśnie tej cywilizacji miłości, której sercem jest rodzina, zagraża
cywilizacja użycia i śmierci, która związana jest z pozytywistycznym pojmowaniem rozwoju naukowo-technicznego34. Od strony poznawczej ten pozytywizm objawia się w postawie agnostycznej, odrzucającej wiarę w Boga jako
fundament życia ludzkiego. Natomiast w dziedzinie działania i moralności
w postawie utylitarystycznej, której wyrazem jest „cywilizacja skutku, użycie, cywilizacja rzeczy a nie osób, cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak używa się rzeczy”35. Chcąc ratować zagrożoną
rodzinę, trzeba jej przyjść z wielokrotną pomocą. K. Majdański o tę pomoc
apelował do wszystkich. Arcybiskup konstatował, że ochrona i promocja życia jest zadaniem powszechnym. Jest to bowiem obowiązek, który w dużej
mierze ciąży na pracownikach służby zdrowia, na środkach masowego przekazu, ale zwłaszcza na rodzinie.
W uzasadnieniu tej odpowiedzialności K. Majdański często odwoływał
się do przykładu Świętej Rodziny36. Syn Boży dla zbawienia świata przyjął
za swoją ludzką Rodzinę z Nazaretu i uczynił ją świętą. Większość lat swego
życia na ziemi przeżył w rodzinie. W taki sposób zjednoczył się poniekąd
z każdą ludzką rodziną i na każdej wycisnął znamię świętości. Podobnie jak
Święta Rodzina z Nazaretu, która była uprzywilejowanym miejscem miłości, w której panował wzajemny szacunek wobec każdej osoby i jej powołania, która była także pierwszą szkołą intensywnego przeżywania chrześcijańskiego orędzia miłości, tak i ludzka rodzina chrześcijańska powinna być
wspólnotą miłości i życia, które są jej podstawowymi wartościami.
K. Majdański mówił często o istotnej więzi rodziny i życia. Rodzina jest
powołana, aby spełnić swoje zadanie w ciągu całego życia swoich członków
od narodzin aż do śmierci. Jest ona prawdziwym „sanktuarium życia”, miejscem, w którym życie, które jest darem Boga, może w sposób właściwy być
przyjęte37. W rodzinie ono też może być chronione przed licznymi atakami,
na które jest wystawione, może rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Toteż rodzina odgrywa wręcz niezastąpioną rolę
w formowaniu kultury życia. Arcybiskup wyjaśniał jakie są zadania poszczePor. W. KARASIŃSKI, Problematyka rodziny i obrony życia, art. cyt., s. 214.
LR 13.
36
Por. K. MAJDAŃSKI, Ocalić prawdę o rodzinie. Srebrny Jubileusz Instytutu Studiów
nad Rodziną UKSW w Łomiankach, Łomianki 2000, s. 116.
37
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 264–265.
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gólnych członków rodziny w tym względzie. Na pierwszym miejscu mówił
o zadaniach małżonków. Są oni wezwani, aby być przekazicielami życia na
podstawie nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, gdzie życie ludzkie jest darem, który
przyjmuje się po to, aby ponownie go ofiarować.
W tej perspektywie K. Majdański pisał o dziecku, że choć jest owocem
wzajemnego daru miłości rodziców, jest zarazem darem dla obojga – darem,
który wypływa z daru38. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje ono ich miłość. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla
dzieci, dla nich pracują i się trudzą. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swą
przyszłość naród, widzi Kościół.
Wszyscy członkowie rodziny mają spełniać misję głoszenia Ewangelii
życia, gdyż są wezwani do daru z siebie w miłości. Autorytet, stałość i życie
w związkach rodzinnych stanowią podstawy bezpieczeństwa i braterstwa
w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można
nauczyć się wartości moralnych, czcić Boga i dobrze używać wolności. Arcybiskup wskazywał także na sposoby kształtowania postawy szacunku dla
życia w rodzinie. Służy temu formacja sumień, ale i modlitwa. Przez codzienną modlitwę osobistą i rodzinną człowiek chwali Boga i dziękuje Mu za dar
życia, prosi o światło i moc, aby stawiać czoło trudnościom i cierpieniom nigdy nie tracąc nadziei39.
Mówiąc o służbie życiu w rodzinie, K. Majdański wchodził w szczegóły.
Wypowiadał się między innymi na temat gotowości przyjęcia przez rodziców liczniejszego potomstwa40. Szczególnie wymownym znakiem solidarności między rodzicami jest adopcja lub wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych
przez rodziców czy też znajdujących się w trudnych warunkach41. K. Majdański mówił także o takiej formie apostolstwa rodzin, w której równi służą
równym42. Sami małżonkowie podejmować mają zadania apostolskie wobec
innych małżonków. Chodzi także o jakąś formę zrzeszania się rodzin, która
ma na celu oddziaływać na prawodawstwo i na instytucje państwowe, aby
w żaden sposób nie naruszały one prawa do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci, aby je chroniły i umacniały. Otóż władza państwowa musi nie tylko
Por. tamże, s. 269.
Por. tamże, s. 270.
40
Por. K. MAJDAŃSKI, Duszpasterz w służbie, art. cyt., s. 55.
41
Adopcja na odległość jest bardziej wskazana w przypadkach, gdy jedynym powodem porzucenia dziecka jest ubóstwo jego rodziny.
42
Por. K. MAJDAŃSKI, Duszpasterz w służbie, art. cyt., s. 65.
38
39
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ustanowić takie prawa, ale zadbać o ich przestrzeganie43. Obrona i ewangelizacja na rzecz życia – twierdził K. Majdański – to podstawowe zadanie rodziny44. Odpowiedzialność rodziny za życie ludzkie wypływa z samej natury
jako wspólnoty życia i miłości oraz z jej misji strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości. Arcybiskup wyjaśniał, że chodzi tu o miłość, która ma
swoje źródło w Bogu, a która sprawia, że w rodzinie każdy spotyka się z akceptacją, szacunkiem i czcią, ponieważ jest osobą45. Pisał również o potrzebie
wspierania rodziców w zadaniach wychowawczych46. W tym zadaniu ważną rolę spełniają dziadkowie. Człowiek starszy nie jest tylko przedmiotem
troski, opieki i służby. On sam może także wnieść cenny wkład w Ewangelię
życia. Może i powinien wykorzystywać bogate doświadczenie, jakie zdobył
w ciągu lat swego życia, aby przekazywać mądrość, świadczyć o nadziei
i miłości. Ludziom starszym rodziny zawdzięczają swój byt, wychowanie,
utrzymanie za cenę ciężkiej ich pracy, a nieraz i wielu cierpień. Starsi nie
mogą być traktowani tak, jakby byli niepotrzebni. Chociaż czasem brakuje
im już sił, aby spełnić nawet najprostsze czynności, to przecież mają oni doświadczenie życiowe i tę mądrość, której często brakuje młodym47.
Zdaniem Arcybiskupa, ważną rolę w uświadomieniu sobie przez rodziny, że są one sanktuarium życia, spełnia duszpasterstwo rodzin48. Dlatego ze swej strony Kościół winien niestrudzenie rozwijać duszpasterstwo
rodzin zdolne pobudzić każdą rodzinę do odkrycia i przeżywania z radością
i odwagą misji wyznaczonej jej przez Ewangelię życia. Wprawdzie trzeba
przyznać, że w dzisiejszych warunkach społecznych, ekonomicznych i kulturowych zadania rodziny w służbie życia stają się często trudniejsze i bardziej uciążliwe, to jednak z nauczania Majdańskiego bił optymizm. Głosił on
odważnie, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.

WYCHOWAWCZA ROLA RODZINY
Proces wychowania człowieka dotyczy harmonijnego rozwoju jego
wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych. PierwPor. W. KARASIŃSKI, Problematyka rodziny i obrony życia, art. cyt., s. 215.
Por. K. MAJDAŃSKI, „Evangelium vitae” wzywa do ewangelizacji na rzecz życia,
„Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995) s. 14–15.
45
Por. tamże.
46
Tamże, s. 311.
47
Por. JAN PAWEŁ II, List do osób w podeszłym wieku (1.10.1999), Poznań 1999, 9.
48
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 298.
43
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szym i uprzywilejowanym środowiskiem wychowania człowieka, obok
szkoły, państwa i Kościoła, jest rodzina49. Jeśli człowiekowi brakuje rodziny,
to jest to zawsze brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który później zaciąży
nad całym jego życiem. Wychowanie dziecka to pierwszy obowiązek ojca
i matki. Według Karty Praw Rodziny „rodzice są pierwszymi i autentycznymi
oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci”50. Jan Paweł II naucza,
że „dziecko powinno wychowywać się i kształtować w swojej rodzinie”51,
wśród rodzeństwa i wśród tych, między którymi rozpoznaje, że jest osobą
potrzebującą miłości i tym uczuciem może obdarzyć innych. A jest to zadanie
tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością da się zastąpić52.
Od tego, jak będzie wychowany człowiek, zauważa K. Majdański –
idąc za nauczaniem papieskim – zależy później przyszłość Kościoła i świata, a ta kształtuje się przede wszystkim już w sercach młodego pokolenia.
Wychowanie dzieci i młodzieży traktować należy jako jedno z głównych
zadań współczesnej rodziny53. Podejmując temat wychowania, jasno zaznacza związek rodzicielstwa z wychowaniem. Nie chodzi mu o konsekwencje
wynikające z prostego prawa biologii, gdyż narodziny osoby ludzkiej nie są
tylko faktem fizjologicznym, ale posiadają przede wszystkim wymiar duchowy. Rodzina jest bowiem kolebką wychowania, gdzie człowiek otrzymuje
warunki i całą treść szeroko rozumianego wychowania. Wychowanie osoby
ludzkiej powinno zakładać również wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego. Na tym etapie chodzi o przygotowanie młodego człowieka
do odpowiedzialnego i twórczego podjęcia tych zadań, które łączą się z jego
powołaniem do życia w rodzinie ludzkiej. Spośród tych dziedzin K. Majdański kładł szczególny nacisk na wychowanie w rodzinie do miłości oraz
przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego54. Arcybiskup twierdził, że człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje ona dla siebie istotą
niezrozumiałą jeśli jej nie dotknie miłość i nie uczyni w jakiś sposób swoją.
Najgłębszą zaś zasadą, stanowiąca o jej istocie, jest bezinteresowny dar z siebie, przede wszystkim dar z tego, co człowiek ma najcenniejszego – swojego
człowieczeństwa. Miłość jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nauczyć się
Por. W. KARASIŃSKI, Problematyka rodziny i obrony życia, art. cyt., s. 213.
KPR 5.
51
JAN PAWEŁ II, Rodzina uprzywilejowanym miejscem wychowania człowieka. Homilia
podczas mszy św. (2.05.1992r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 (1992) nr 6, s. 18–20.
52
Por. FC 36.
53
Por. W. KARASIŃSKI, Problematyka rodziny i obrony życia, art. cyt., s . 213.
54
Por. W. SZEWCZYK, Salus familiae suprema lex, „Studia nad Rodziną” 11 (2007) nr
1–2, s. 272.
49
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dawania siebie można tylko w atmosferze obowiązkowości, wymagania od
siebie i wymagań stawianych przez innych. W wychowaniu dziecka, uczył
K. Majdański, chodzi nie tylko o to, by się dla niego poświęcać. Chodzi o to,
aby się poświęcać w sposób mądry i wychowywać je do prawdziwej miłości.
Do prawdziwej miłości wychowuje się stawiając wymagania55. Wymagać
można jednak tylko miłując, a wymagania te muszą być roztropne, gdyż jedynie te są wyrazem miłości.
Wychowanie potomstwa zaczyna się od wychowania do kultury ludzkiej. Troska o integralny rozwój osobowy młodego człowieka stawia dziś
przed rodziną jej szczególne zadania. Wśród bogactwa różnych działów wiedzy i sztuki, stawia się bowiem obowiązek wychowania do pełni osobowości ludzkiej, w której na pierwszy plan występują wartości inteligencji, woli,
sumienia i braterstwa. Pełnia kultury zakłada jednocześnie wartości osobowe. W związku z tym K. Majdański przypomina, powołując się na nauczanie
Jana Pawła II, że właśnie rodzina jest szkołą „bogatszego człowieczeństwa”56.
A skoro pełnia kultury zakłada pełny rozwój człowieka jako istoty społecznej, to również i tutaj rola rodziny, jako podstawowej komórki społecznej,
jest istotna. Rodzina bowiem jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom.
Według Arcybiskupa nie można właściwie wychowywać potomstwa,
jeśli nie posiada się właściwej integralnej wizji osoby57. Koncepcja wychowania człowieka musi objąć przede wszystkim prawdę o osobie, o jej godności
i niepowtarzalności, odnosząc się do jedności duchowo-materialnej. Zaangażowanie wychowawcze jest skierowane bowiem do całego człowieka, nie tylko do jednej części. Istotnym elementem wychowania człowieka jest kształtowanie sumienia. K. Majdański wskazywał na sumienie jako na najwyższy
element wychowania. Człowiek jest osobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest
to prawda sumienia odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest
zadany samemu sobie. Proces wychowawczy prowadzić winien do fazy, do
której się dochodzi wówczas, gdy po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna wychowywać się sam58.
Dla ukształtowania właściwej osobowości, dla formowania wewnętrznego człowieczeństwa ogromne znaczenie ma wychowanie w prawdzie.
Chodzi tu nie tylko o prawdę o rzeczach i wydarzeniach, ale o prawdę, która
pozwala uchwycić istotę i sens wydarzeń, a przez to pozwala odpowiedzieć
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 317–318.
Por. tamże, s. 321.
57
Por. tamże.
58
Por. tamże, s. 319.
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na najbardziej podstawowe, egzystencjalne pytania dotyczące natury i losu
człowieka. Bóg powierzył rodzicom wielkie zadanie pomagania dzieciom od
najwcześniejszych lat w szukaniu prawdy i w życiu zgodnie z prawdą oraz
szukaniu dobra i szerzenia go59. Kolejną cechą właściwą osobie i kształtującą osobowość człowieka jest wychowanie do wolności. Wolność jest wielkim darem, który Bóg dał człowiekowi. Tylko człowiek wolny może kochać
i bezinteresownie ofiarować samego siebie drugiemu człowiekowi. Trzeba
wychowywać, nauczał K. Majdański, do dojrzałej wolności60. Tylko na takiej
wolności może opierać się właściwy proces wychowania dzieci i młodzieży.
Według K. Majdańskiego rodzice są powołani do tego, aby spełniać
własną misję w zakresie wychowania religijnego. W chrześcijańskiej rodzinie należy już od najwcześniejszego wieku uczyć, w zgodzie z wiarą otrzymaną na chrzcie, poznania i czci Boga. Arcybiskup uczył, że rodzice poprzez
przykład własnego życia są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci. Co więcej, modląc się z dziećmi i czytając z nimi Słowo Boże, włączając
dzieci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała – eucharystycznego i kościelnego – Chrystusa, stają się rodzicami w pełni, nie tylko rodzicielami życia fizycznego, ale i tego, które przez odrodzenie Ducha Świętego
płynie z Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa61. Twierdził też, że rodzice
mają prawo wybrać dla swych dzieci taki sposób wychowania religijnego
oraz moralnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom. Nawet wówczas, gdy powierzają oni te zadania instytucjom kościelnym i szkołom, nadal
w sposób czynny powinni pełnić swoją rolę wychowawczą.
K. Majdański podkreślał również, że rodzina jest szczególnym miejscem
wychowania do patriotyzmu. Zagadnienie to wiąże się ściśle z tematem kultury, o czym m.in. mówił Jan Paweł II do przedstawicieli nauki polskiej:
„jako wyjątkowe środowisko tworzenia narodowej kultury niech będzie
miejscem kształtowania ducha patriotyzmu – takiej miłości Ojczyzny, która
staje na straży jej dobra, ale nie zamyka bram, lecz buduje mosty, ażeby dzieląc się z innymi to dobro pomnażać. Polska potrzebuje światłych patriotów,
zdolnych do ofiar dla miłości Ojczyzny i równocześnie przygotowanych do
twórczej wymiany dóbr duchowych z narodami jednoczącej się Europy”62.
K. Majdański zwracał uwagę na to, że pojęcie ojczyzna rozwija się w bezPor. tamże, s. 102.
Por. tamże, s. 339–340.
61
Por. tamże, s. 326.
62
JAN PAWEŁ II, Polska potrzebuje światłych patriotów. Audiencja dla wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (11.09.2000), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21
(2000) nr 10, s. 60.
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pośredniej bliskości pojęcia rodzina – poniekąd jedno w obrębie drugiego.
Wybitne postacie z dziejów narodu, dawnych czy współczesnych, pomagają
rozwinąć się tej miłości społecznej, która jest miłością ojczyzny63.
Uświadomienie płciowe w rodzinie jest rzeczą nie tylko usprawiedliwioną i potrzebną, ale nawet bardzo ważną. Negatywne odniesienie się do tej
sprawy należy uznać za szkodliwą krótkowzroczność, za politykę „chowania głowy w piasek” wobec widocznej, nabrzmiałej niebezpieczeństwem
konieczności64. Dziedzina płci nie może pozostać przedmiotem niewiedzy,
nietykalnym dla myśli ludzkiej tabu. Wymaga ono bowiem racjonalnego
wtajemniczenia65. Nie da się ogólnie rozstrzygnąć, kiedy należy rozpocząć
proces wtajemniczania dziecka. Granice wieku należy tu rozstawić dość szeroko, stosując się do stopnia rozwoju dziecka i jego cech indywidualnych
oraz do budzącej się w nim naturalnej ciekawości, znajdującej swój wyraz w pytaniach dziecięcych66. Nie wolno rodzicom lekceważyć pytań dzieci dotyczących spraw płci i miłości. Na stawiane pytania nie należy nigdy
odpowia dać kłamliwie. Odmówić odpowiedzi też nie można. Nierozumne usuwanie z kręgu zainteresowania dzieci, lub zwłaszcza młodzieży,
wszystkiego, co ma związek za sprawami płci i miłości, jeszcze bardziej zaostrza ciekawość i popycha do szukania niebezpiecznych wtajemniczeń na
innej drodze. Wychowankom, zdaniem Majdańskiego, przekazywać należy taki zasób wiedzy, jaki jest niezbędny i bez szkody może być przyjęty67.
Konieczne jest przy tym uchwycenie odpowiedniej chwili i wytworzenie
właściwej atmosfery. Należy wykorzystać okazję, jaką stwarzają pytania
dziecka, jego pewne obserwacje relacjonowane rodzicom lub fakt przyjścia na świat nowego dziecka.
Obecnie szerzą się poglądy, często dzięki mass mediom, które banalizują płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób ograniczony
i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności. Posługa wychowawcza rodziców zatem, według Majdańskiego, musi skupić się
na kulturze życia płciowego, która winna być prawdziwie i w pełni osoboPor. K. MAJDAŃSKI, Prorodzinny pontyfikat – „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, „Studia nad Rodziną” 7 (2003) nr 1, 16–17.
64
Por. D. KORNAS-BIELA, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, [w:] Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, dz. cyt., s. 120.
65
Por. J. TROSKA, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań
1994, s. 105.
66
Trzeba jednak podkreślić znaczenie dość wczesnego uświadamiania, ponieważ życie współczesne nie chroni nieświadomej niewinności i wcześnie odsłania dziecku tajniki
życia seksualnego, a czyni te najczęściej obcesowo i gwałtownie. Por. tamże.
67
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 337.
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wa68. Płciowość winna być w bogactwie całej osoby związana z gotowością
do złożenia daru z siebie w miłości. Wychowanie seksualne winno dokonywać się zawsze pod troskliwym kierunkiem rodziców zarówno w domu, jak
i w wybranych i kontrolowanych przez nich środowiskach wychowawczych.
Szczególną osnowę tego przygotowania ma stanowić czystość. Arcybiskup
podkreślał, że wychowanie w tej cnocie jest najlepszą drogą do prawdziwej
dojrzałości, uzdalnia do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała69.
Uczył też, że nieco inaczej będzie wyglądało to wychowanie w odniesieniu
do kobiety70 i do mężczyzny71.
W dziele wychowania seksualnego ogromną wartość posiada życie
sakramentalne, a w tym zwłaszcza korzystanie z sakramentu pokuty72. Sakrament ten udziela potrzebnej łaski, posiada przy tym dużą wartość jako
czynnik samowychowania. Jego poważną skuteczność wychowawczą gwarantują takie czynniki, jak osobisty rachunek sumienia oraz wola zerwania
z grzechami, wyrażająca się w żalu i postanowieniu poprawy. Najcenniejszym środkiem nadprzyrodzonej pomocy, na jaki mogą liczyć rodzice
w swym, omawianym tu, wysiłku wychowawczym, jest sakrament Eucharystii. Dlatego też zachęcanie do niego swoich dzieci, podparte własnym
przykładem, może się okazać rzeczą wyjątkowo owocną 73. Arcybiskup zdawał sobie sprawę z tego, że proces wychowania dziecka sprawia rodzicom
wiele trudności. Apelował zatem, by rodzice nie zniechęcali się, nie rezygnowali z powierzonego im przez Stwórcę obowiązku74. Według niego zabiegi
wychowawcze rodziców względem dzieci szczególnie dziś wymagają wiele
czasu, zainteresowania oraz ogromnej odpowiedzialności.

ZAKOŃCZENIE
Obecnie potrzebna jest nowa refleksja nad małżeństwem i rodziną.
Mówi się i czyni na rzecz rodziny wiele, zarówno w środowiskach duszpasterskich, jak też w wielu środowiskach świeckich. Jednakże ilość problemów i zagrożeń rodziny nie maleje, a wręcz narasta. Pokazują to poglądy
Por. tamże, s. 349.
Por. tamże, s. 237–238.
70
Por. tamże, s. 177.
71
Por. tamże, s. 149.
72
Por. tamże, s. 336.
73
Por. K. MAJDAŃSKI, Szczyty powołania, art. cyt., s. 9.
74
Por. K. MAJDAŃSKI, Wspólnota życia, dz. cyt., s. 307–314.
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młodego pokolenia, często odbiegające od nauki Kościoła. Wskazuje to również doświadczenie wielu rodzin, a także treść dyskusji osób odpowiedzialnych za sprawy rodziny. Wzrasta – niestety – ilość rozwodów. Coraz częściej
młodzi mieszkają razem bez ślubu, niekiedy nawet przy aprobacie rodziców.
Coraz trudniej wytłumaczyć potrzebę czystości przedmałżeńskiej. Sprawy,
które jeszcze nie tak dawno były powszechnie nieakceptowane, dzisiaj już są
w dyskusjach dopuszczane.
Wobec takiego stanu rzeczy nie pozostał obojętny abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną. Przypominał on w swoich wykładach, homiliach, artykułach i książkach, że u podstaw każdej rodziny stoi małżeństwo. Jego zdaniem w powszechnym rozumieniu powołanie
zarezerwowane jest dla tego szczególnego stanu, jakim jest stan kapłański
lub zakonny. Jednak pojęcie powołanie ma wielorakie odniesienia. Obejmuje
również stan małżeński i rodzinny. Powołanie skierowane do dwojga ludzi,
przez nich przyjęte i realizowane, stoi u początku małżeństwa, z którego powstaje rodzina.
Według K. Majdańskiego chrześcijańskie patrzenie na małżeństwo
w pełni uwzględnia wyjątkową naturę tej wspólnoty osób75. Małżeństwo bowiem to związek mężczyzny i niewiasty, zawierany na całe ich życie, i z tej
racji pełniący także określone zadania społeczne. W związku z tym Arcybiskup nieustannie przypominał, iż tylko tak rozumianą wspólnotę mężczyzny i niewiasty wolno nazywać małżeństwem. Wskazanie na małżeństwo
jako głęboką wspólnotę życia i miłości daje mu okazję do stwierdzenia, iż
miłość i życie są dla oznaczenia istoty małżeństwa, a w następstwie rodziny,
wartościami zasadniczymi.

Por. M. CZACHOROWSKI, Świadek „epoki rodziny”, „Studia nad Rodziną” 11 (2007)
nr 1–2, s. 264.
75

Rodzina – źródłem życia i szkołą miłości

385

FAMILY – THE SOURCE OF LIFE AND SCHOOL OF LOVE
ARCHBISHOP KAZIMIERZ MAJDAŃSKIEGO VISION OF THE MARRIAGE
AND THE FAMILY
The issue of the marriage and the family occupies a privileged place in the teaching of Archbishop Kazimierz Majdański. His publications clearly revolve around three
issues. First of all from the possible comprehensive categories of theological issues of the
marriage and the family he chose the category of the vocation. This is because it reveals
a fundamental truth about the marriage and the family, although forgotten by giving certain values of vocation for some only, and for rather unique, the states of life, such as the
priesthood or monastic life. However, in view of the marriage and the family the central
place is filled by the parental mission which is the parental service for life. Then, in his
opinion, attention should be paid to the educational activities of the family, through making use of educational methods, home atmosphere and behavior of its members.
tłum. Krzysztof Magdij
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CHROBOT Marta, Aktualność osobowości i nauczania Jana Pawła II w wychowaniu
personalistycznym dzieci i młodzieży – promotor: dr Anna Nawrocka.
CHRZĄSTEK Ewelina, Poczucie sensu życia u młodzieży zróżnicowanej pod względem autodestrukcji – promortor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
DUSZA Marta, Religijne wychowanie dziecka w rodzinie w świetle posoborowego naucznia Kościoła – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
GWÓŹDŹ Izabela, Wychowanie do odpowiedzialengo rodzicielstwa w świetle posoborowego nauczania Kościoła – promortor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
HANARZ-PAPOŃ Małgorzata, Wymiar pedagogiczny w orędziach na światowe dni
środków społecznego przekazu – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.
JANCZAK Anna, Personalistyczny wymiar kultury w świetle wypowiedzi Jana Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
JANKOWSKA Beata, Nadopiekuńczość rodziców a osobowość dziecka w wieku gimnazjalnym (13–15 lat) – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
JEKA Katarzyna, Nauczyciel kształcenia zintegrowanego wobec zaburzeń zachowania
uczniów – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
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KOPANIA Ireneusz, Rola ojca w rodzicielstwie zastępczym – promotor: o. dr Witosław Jerzy Sztyk OFM Conv.
KOPKA Beata, Aktualny i humanistyczny wymiar wychowania personalistycznego
w aspekcie poszanowania życia, godności, praw osoby ludzkiej i pokoju w ujęciu nauczania Jana Pawła II – promotor: dr Anna Nawrocka.
KOWAL Sylwia, Odpowiedzialność rodziców za rozwój psychofizyczny dziecka w okresie prenatalnym – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
KRZANOWSKA Agnieszka, Wychowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
KULA Aleksandra, Troska o zdrowie własne i bliźnich jako problem pedagogiczno-moralny – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
LATOS Leonarda, Wychowanie do sprawiedliwości i miłości społecznej w świetle nauczania Jana Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
MĘDRYGAŁ Ewa, Rola mediów w edukacji dzieci w wieku szkolnym – promotor: ks.
dr Marceli Cogiel.
MUCHA Barbara, Rola Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Leśniowie
w realizacji zasad wychowania katolickiego zawartych w nauczaniu Jana Pawła II – promotor: ks. dr Henryk Olszar.
MULARCZYK Marzena, Osobowościowe korelaty potrzeby agresji u młodzieży – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
PASTERNAK Agnieszka, Potrzeby dzieci w wieku gimnazjalnym w rodzinach z problemem alkoholowym – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
PAWŁOWSKA Magdalena, Telewizja w życiu dziecka – promotor: dr Ryszard Gołębiowski.
PODSIADŁO Klaudia, Rodzina zastępcza w aspekcie prawno-moralnym – promotor:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
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PROFUS-HOLEWIK Joanna, Osobowościowe wyznaczniki przeżywania czasu jako
wyraz samorealizacji u młodzieży studenckiej – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
ROEDING Sonia, Zastosowanie metod projekcyjnych jako elementów informacyjnych
dla rodziców, służących świadomemu kierowaniu rozwojem ich dziecka oraz kształtowaniu jego osobowści – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
ROLKA Barbara, Wychowanie do postaw patriotycznych w świetle nauczania Jana
Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
SEWERYN Barbara, Osobowościowe wyznaczniki postawy buntu wśród młodzieży
gimnazjalnej – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
SŁOWIK Damian, Wychowanie do wolności i odpowiedzialności w świetle kazań sługi
bożego księdza Jerzego Popiełuszki – promotor: ks. dr Marceli Bogiel.
TARASEK Anna, Wychowanie religijno-moralne dzieci i młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
WERKOWSKI Zbigniew, Moralny wymiar ubóstwa we współczesnym świecie – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
WĘGLARZ Krzysztof, Wychowawcza rola szkoły w świetle nauczania Kościoła i literatury pedagogiczno-moralnej – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
WĘGRZYN Małgorzata, Funkcje pastoralno-wychowawcze Kościoła na przykładzie
parafii pod wezwaniem świętego Jana Sarkandra w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie
– promotor: ks. dr Marceli Cogiel.
ZAŁOGA Michał, Narkomania a przestępczość nieletnich – promotor: ks. dr Zdzisław Wójcik.
ZYCHLER-GŁADYSEK Agnieszka, Moralna odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
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PRACE DOKTORSKIE
Ks. dr Paweł PIELKA, Historicité et œcuménisme dans la pensée d’Yves Congar.
Obrona doktorska 08.06.2010 r. – Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
(PUG).
Promotor:
o. prof. Wiliam Henn OFMCap. (PUG)
Recenzenci:
o. prof. Marcel Chappin SJ (PUG)
o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (PUG)
Najogólniej rzecz ujmując, ks. dr Paweł Pielka w swojej dysertacji podejmuje próbę spojrzenia na teologiczne dzieło francuskiego dominikanina, jednego z głównych ekspertów Soboru Watykańskiego II, kard. Yves Congara (1905–1995).
Zwraca uwagę na wzajemną relację dwóch doniosłych zagadnień, które stanowiły przedmiot badań francuskiego teologa, a mianowicie: historyczności Kościoła
i dialogu ekumenicznego.
Pełne omówienie podjętej problematyki autor ujmuje w czterech rozdziałach
Pierwszy wprowadza w myśl dominikanina w podjętym przez autora obszarze
zagadnień. Rozdział drugi jest próbą ujęcia congarowskiej koncepcji historyczności Kościoła. Tak określony punkt wyjścia znajduje aplikację w przestrzeni
ekumenizmu. Najpierw w obszarze dialogu z protestantyzmem (rozdział trzeci) a następnie dialogu z myślą prawosławia (rozdział czwarty). Pracę kończy
konkluzja określająca główne założenia proponowanej przez dominikanina wizji
dialogu ekumenicznego, w której przyjęcie wszystkich konsekwencji uznania historyczności Kościoła oznaczać może nowe drogi poszukiwania jedności.
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Ks. dr Artur SEWERYN, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna.
Obrona doktorska 19.11.2010 r. – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Promotor:
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII)
Recenzenci:
ks. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII)
ks. dr hab. Tadeusz Gacia (KUL)
W swojej rozprawie ks. dr A. Seweryn omawia tematy teologiczne dotyczące
męczeństwa występujące w przepowiadaniu św. Augustyna. Stara się odpowiedzieć na pytanie: w jakiej mierze teologia męczeństwa rozwijająca się w IV
i V wieku chrześcijaństwa znalazła odbicie w kaznodziejstwie biskupa Hippony i w jakim stopniu przyczynił się on do rozwoju tego kierunku teologicznego
przez oryginalność niektórych sformułowań, odwagę ujęcia wielu aspektów tej
tematyki, czy przez egzegezę niektórych fragmentów Pisma Świętego w duchu
martyrologicznym. Autor zastosował metodę krytycznej analizy tekstów źródłowych, czyli kazań i homilii biskupa Hippony. Dokonał także przekładu kilkunastu mów św. Augustyna na język polski. Poszczególne rozdziały dysertacji dotyczą chrystologii, eklezjologii, eschatologii, demonologii oraz teologii moralnej.
Ostatnia część pracy omawia aspekty formalne dotyczące mów św. Augustyna
na temat męczeństwa.

TOM X

SOSONOWIECKIE
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Dominika Rządzik

INTELEKTUALISTA KS. DR PIOTR OBORSKI
OFIARA KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Ks. Piotr Oborski urodził się 10 lutego 1907 r. w Jastrzębcu k/Stopnicy1.
Pochodził z rodziny wielodzietnej Ignacego Obory. W 1920 r. w Jastrzębcu
ukończył szkołę podstawową, natomiast naukę na poziomie szkoły średniej
rozpoczął w gimnazjum w Stopnicy, które zakończył uzyskaniem świadectwa dojrzałości w Równem na Wołyniu. W 1926 r. wstąpił do Seminarium
Duchownego w Kielcach. Posiadał wybitne zdolności z zakresu nauk ścisłych. Podczas studiów alumn Oborski zyskał uznanie wśród profesorów.
Ich zdaniem żywo interesował się zgłębianiem wiedzy filozoficznej i teologicznej. 21 czerwca 1931 r. w Katedrze kieleckiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Augustyna Łosińskiego2.
W 1935 r. na Uniwersytecie Warszawskim, ks. Oborski podjął studia filozoficzne3, które zakończył w marcu 1939 r. obroną rozprawy doktorskiej
na wydziale teologicznym4. W 1939 r. ks. dr Piotr Oborski powrócił ze studiów do diecezji kieleckiej. Zanim Niemcy wkroczyli do Kielc, ks. Oborski
zdecydował się wraz z innymi profesorami Seminarium wyjechać z miasta
udając się do wschodniej części Polski. Kiedy powrócił na kielecczyznę, 27
września 1939 r. uzyskał nominację na tymczasowego administratora parafii
Piotrkowice k/ Jędrzejowa. Jednak funkcji administratora nie objął, ponieJastrzębiec – wieś położona w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim,
w gminie Stopnica.
2
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski 1907–1952 ofiara zbrodni komunistycznych, Włoszczowa–Kurzelów 2005, s. 11–13; D. WOJCIECHOWSKI, Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL-u (1945–1963), Kielce 2003, s. 185–189; D. WOJCIECHOWSKI,
Księża niezłomni: Męczennik tajemnicy sumienia. Ksiądz Piotr Oborski (1907–1952), „Nasz
Dziennik” (2007) nr 234 (2947), [b. s.].
3
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Księża niezłomni, dz. cyt., [b. s.]
4
Por. tamże.
1
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waż z wojennej pożogi powrócił proboszcz parafii. 30 września 1939 r. został
wykładowcą filozofii oraz prefektem w Seminarium Duchownym5.
We wrześniu 1940 r. rozpoczął się rok akademicki, jednak już pod koniec miesiąca Niemcy postanowili doprowadzić do zamknięcia Seminarium.
Ordynariusz diecezji kieleckiej bp Czesław Kaczmarek wraz z pozostałymi
biskupami Polski rozpoczął rozmowy z Niemcami, aby odwołali nakaz. Pomimo, że nakaz został cofnięty, to jednak profesorom i klerykom władze niemieckie dały dwa dni na opuszczenie Seminarium. Zarówno ks. Oborski, jak
i pozostali wykładowcy Seminarium żyli w obawie o dalszy los alumnów
prowadząc dla nich z przerwami nielegalne wykłady6. 17 marca 1941 r. bp
Kaczmarek zreorganizował zarząd Seminarium. Stanowisko wicerektora objął dr J. Łapota. Stanowisko prefekta zostało zlikwidowane7. 18 marca 1941 r.
ks. Piotr otrzymał probostwo w parafii Bolmin8. Parafia Bolmin w dekanacie
małogoskim w latach okupacji niemieckiej liczyła około 1000 mieszkańców.
Nowy kapłan przyciągał do kościoła m.in. nabożeństwami, które dawały parafianom nadzieje na przeżycie ciężarów okupacji9.
Ks. Oborski będąc na parafii w Bolminie włączył się także do podziemnej pracy konspiracyjnej. Z duszpasterską posługą szedł do tworzących się
w okolicy oddziałów leśnych AK. Były momenty, gdy na plebanii stacjonowali Niemcy, a na strychu ukrywali się partyzanci. W 1944 r. partyzanci zabili
żołnierza niemieckiego. W ramach odwetu niemieckie dowództwo postanowiło stracić kilkunastu mężczyzn i spalić wioskę. W dniu, kiedy miała odbyć
się egzekucja, ks. Piotr poszedł do dowódcy oddziału egzekucyjnego10. Proboszcz, znakomicie posługujący się językiem niemieckim, przekonał Niemca, że rzeczywiście jego rodak został zamordowany przez partyzantów, ale
oni nie pochodzili z tych obszarów. Wyrok nie został wykonany, a ks. Piotr
zyskał wdzięczność nie tylko parafian, lecz przede wszystkim poważanie
wśród niemieckich oficerów i żołnierzy przebywających w tym czasie na plebanii i we wsi11.

Por. tamże.
Por. tamże, s. 18–19.
7
Por. tamże.
8
Por. tamże; D. WOJCIECHOWSKI, Kapłani kieleccy, dz. cyt., s. 185.
9
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 20.
10
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Księża niezłomni, dz. cyt., [b.s.].
11
Por. tamże; D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 22; M. PAULEWICZ, Diecezja Kielecka, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945, red.
Z. ZIELIŃSKI, Warszawa 1982, s. 240
5
6
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Ks. dr Oborski wraz z innymi przedstawicielami świata nauki, m. in.
prof. Juliuszem Braunem, prof. Kazimierzem Tymienieckim z Poznania, itp.
w rodzinnym domu Braunów w Bolminie organizowali kursy akademickie12.
Przed wybuchem II wojny jedyną wyższą uczelnią w Kielcach było Seminarium Duchowne. Niemcy dokonując agresji na Polskę nie sprecyzowali
paragrafami statusu wyższych uczelni, jednak ograniczając ich działalność
doprowadzali do ich zamknięcia. W tym czasie zaczęło kształtować się konspiracyjne szkolnictwo wyższe tworzone przez polskie środowiska naukowe. Ks. Oborski prowadził wykłady na utworzonym w Kielcach Tajnym
Uniwersytecie Ziem Zachodnich13. Jeździł także rowerem – damką z Bolmina
do Kielc i Jędrzejowa prowadząc wykłady z historii filozofii i logiki matematycznej, które odbywały się na wydziale chemii14.
Proboszcz był człowiekiem bardzo towarzyskim i lubił rozmawiać
z ludźmi przy każdej okazji. Szczególnie dla chorych był nader życzliwy.
Rozmowy z ks. Oborskim dawały ludziom dotkniętym chorobą wiele nadziei. Podczas wizyt duszpasterskich egzaminował młodzież i dzieci ze znajomości prawd wiary15. Wyjątkową opieką duszpasterską otaczał młodzież.
Pomimo trwającej okupacji i wielu zajęć, potrafił znaleźć czas dla młodych,
podróżując z nimi po okolicznych terenach. Od młodych zawsze wiele wymagał, mimo to młodzież lubiła swojego duszpasterza i lgnęła do niego16.
30 czerwca 1945 r. ks. Oborski powrócił z Bolmina na kielecczyznę. W Seminarium Duchownym prowadził wykłady z filozofii, które przejął po ks.
Piotrze Chojnackim. Ks. prof. Chojnacki był duszpasterzem kieleckim, przed
wojną profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wsławił się w organizowaniu
tajnych kompletów uniwersyteckich w Warszawie, a następnie w Kielcach17.
18 lipca 1946 r. ks. Piotr wyjechał z Kielc udając się do Warszawy. Został
w tym czasie adiunktem ks. prof. Chojnackiego na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał wówczas dwie prace naukowe, które
ukazały się drukiem: Neoscholastyka w swojej genezie, teorii i praktyce (Poznań
1947), Z psychologii szkolnego lenistwa (Lublin 1948).
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Księża niezłomni, dz. cyt., [b.s.].
Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich – nazwa działającego od października 1940
do 1944 r. na terenie Warszawy Uniwersytetu Poznańskiego. Utworzył także oddziały
w Kielcach i Częstochowie. Jego działalność została zakończona wraz z wybuchem powstania warszawskiego.
14
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 24–25; tenże, Księża niezłomni, dz. cyt., [b.s.]
15
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 25–26.
16
Por. tamże, s. 26.
17
Por. tamże, s. 28.
12
13
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Podczas wygłoszonego kazania do studentów na rozpoczęcie roku akademickiego 1947/48, dał się poznać jako przeciwnik komunistycznej ideologii narzucanej młodym. 18 października 1947 r. w liście do ojca ks. dr
Oborski pisze: „U mnie na razie bez zmian, tylko w zeszłym tygodniu było
sporo wrzawy w Warszawie z powodu mojego kazania, jakie wygłosiłem do
młodzieży z wyższych uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego. Komuniści napiętnowali mnie w swoich gazetach i nawet przez radio mi się trochę
dostało, chociaż bez wymieniania mego nazwiska. Cała burza już przeszła
i przypuszczam, że na tym się skończy”18.
W czasie pracy na Uniwersytecie Warszawskim, według relacji m.in. ks.
Henryka Peszki i ks. Daniela Wojciechowskiego, ks. Oborski na krótki czas
związał się ze stowarzyszeniem PAX, którym kierował Bolesław Piasecki,
przedwojenny działacz Obozu Narodowo – Radykalnego, z czasopismami
„Dziś i Jutro” i „Słowo Powszechne”19. Ruch katolików postępowych w PRL
zapoczątkowany został w latach 1945–1946 przez grupę działaczy, skupiających się wokół osoby Piaseckiego. Zorganizowany przez tę grupę „Klub Katolicko-Społeczny”, z którego w późniejszym czasie powstała grupa „Dziś
i Jutro”, następnie PAX, zadeklarował się, że uznaje faktyczny stan polityczny w Polsce i będzie współpracował na odcinku zbliżenia i włączenia katolików do budownictwa socjalistycznego20.
W 1945 r. został zerwany konkordat ze Stolicą Świętą. Nowej władzy
zależało jedynie na tworzeniu pozorów uznawania konstytucyjnych praw
Kościoła katolickiego. Kościół, wykorzystując pozorne prawo, powołał diecezjalną hierarchię, kompletował braki kadrowe pośród duchownych. Z kolei rząd pracował nad procesem niszczenia hierarchii kościelnej i laicyzacji
społeczeństwa. Tej sprawie służyło grono ludzi skupionych wokół Bolesława
Piaseckiego. Piasecki, aresztowany w 1944 r. przez NKWD, w 1945 r. wyszedł
już na wolność i w składanym przez siebie oświadczeniu obiecująco przedstawił swój stosunek do polsko-radzieckiej przyjaźni oraz do socjalistycznego Państwa Polskiego. Przy powstałym 25 listopada 1945 r. tygodniku „Dziś
i Jutro”, B. Piasecki skupiał ludzi o podobnych poglądach. Były wśród nich
zarówno osoby świeckie jak i duchowne, m.in. niektórzy księża profesorowie
z Uniwersytetu Warszawskiego: Jan Czuj, Piotr Chojnacki, Eugeniusz DąPor. tamże, s. 28.
J. KOT, Nie wiedział co to lęk i trwoga, „Wieści Wolbromskie” (179) nr 19 z 25 października 2002 r., [b.s.].
20
Archiwum IPN Kraków, sygn. 039/83, t. 1, Korespondencja dotycząca Stowarzyszenia
PAX (Powstanie, cel i rozwój PAX-u), s. 124.
18

19
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browski, itp. Na krótki czas związał się również z nimi ks. dr Oborski, także
jako pracownik Uniwersytetu.
19 grudnia 1947 r. ks. Piotr wygłosił w Seminarium kieleckim odczyt
pt. „Polscy katolicy a dzisiejsza rzeczywistość”. Zarzucił niektórym księżom
emigrację wewnętrzną, a także to, że nie włączyli się w powojenną sytuację
kraju, natomiast hierarchia kościelna przyjęła negatywne stanowisko względem powojennej rzeczywistości i nie opracowała planu działania w konkretnych warunkach. Mówił także o roli czasopism „Dziś i Jutro” i „Słowo
Powszechne” w nowej rzeczywistości. Odczyt wywołał wśród licznie zgromadzonych kapłanów, profesorów i kleryków z Kielc wiele kontrowersji. Ks.
Jan Danilewicz powiadomił więc o nim bp. Kaczmarka, który powołał specjalną komisję dla przeanalizowania treści referatu. Treść odczytu nie zachowała się ani w aktach Seminarium ani w Kurii. Jedynym źródłem, z którego
możemy czerpać informacje na ten temat, są zanotowane wypowiedzi członków komisji biskupiej. Dziekan kielecki ks. Kiełb, jak i profesor Seminarium
ks. Ilków-Gołąb stawiali tezę, że treść odczytu była szkodliwa, natomiast dla
ks. Zelki i Peszki odczyt pozostał obojętny21. „Ks. Piotr Oborski jako człowiek
niezwykle inteligentny, […] zrozumiał, że nowy ustrój w Polsce nie zmierza
do społecznej sprawiedliwości, lecz dąży do ateizacji i zniewolenia”22.
Po śmierci kardynała Augusta Hlonda 22 października 1948 r., bp Zygmunt Choromański naciskał, aby ks. Oborski wycofał się ze „Słowa”. Zygmunt Przetakiewicz – redaktor naczelny „Słowa Powszechnego” – przedstawił tą sprawę następująco: „Wyraźnie niechętnie był do nas nastawiony bp
Zygmunt Choromański. Ktoś poradził mi, abym interweniował w Krakowie
u Kardynała Adama Sapiehy, gdyż ks. Oborski podlegał jurysdykcji metropolity krakowskiego (pochodził z kieleckiego). Udałem się więc do Krakowa
i przedstawiłem Kardynałowi sprawę. Był on przyjaźnie do nas nastawiony,
ale odesłał mnie do Kielc, do bp. Czesława Kaczmarka: On was nie lubi, ale nie
zniesie, żeby ktoś mu się wtrącał do jego księży. Tak też zrobiłem. Bp Kaczmarek
przywitał mnie żartobliwie: Witam przedstawiciela Belzebuba. Kiedy zreferowałem mu, o co chodzi, zareagował tak, jak spodziewał się tego kardynał Sapieha: To co mówi bp Choromański, to nie obowiązuje ks. Oborskiego. Pokrzepiony
tym wróciłem do Warszawy, ale ks. Oborski zdecydowany był na odejście:
Wybacz, ale rezygnuję. Nowym asystentem „Słowa Powszechnego”, po opusz21
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 28–32; tenże, Kapłani kieleccy, dz. cyt., s. 186.
22
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Kielecki 1895–1963,
Kielce 1991, s. 121.
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czeniu Warszawy przez ks. Oborskiego, został ks. Sprusiński, redaktor miesięcznika „Koło Różańcowe”23.
Ks. Oborski postanowił zrezygnować z pracy naukowej i działalności
społecznej powracając na kielecczyznę24. Po powrocie prosił ks. bp. dr. Kaczmarka o przebaczenie. Ordynariusz diecezji nie tylko przebaczył, ale okazał
mu również wiele życzliwości. Nie zachowały się jakiekolwiek dowody na
to, by ks. Piotr został odsunięty przez Prymasa od pracy uniwersyteckiej,
skoro nie odsuwał od niej pozostałych księży, sympatyzujących z Bolesławem Piaseckim. Jednak Urząd Bezpieczeństwa nie zapomniał o ks. Oborskim. W Kielcach był ciągle prześladowany i nękany w swoim mieszkaniu.
UB nie wybaczyło mu wrogiej komunizmowi postawy, ani zrezygnowania
ze współpracy z grupą „Dziś i Jutro”25. Ks. Piotr postanowił wyjechać do
Olsztyna, gdzie administrator diecezji ks. Teodor Bensch, zaproponował
mu zarówno probostwo, jak i wykłady w seminarium. Bp. Kaczmarek nie
wyraził zgody na jego wyjazd, gdyż w diecezji kieleckiej brakowało duszpasterzy, a poza tym nie chciał stracić dobrego kapłana26. Kiedy ks. Piotr
udał się do swojego biskupa, ten miał mu odpowiedzieć: „Dam ci parafię
Wolbrom. To inne województwo, tam przestaną cię nachodzić i będziesz
spokojnie pracował”27.
15 lipca 1948 r. bp. Kaczmarek ustanowił ks. Oborskiego proboszczem
w Wolbromiu i prefektem w wolbromskim Gimnazjum i Liceum. Parafia
w Wolbromiu liczyła wówczas około 7 tys. mieszkańców. Ks. dr Piotr był dla
ludności wolbromskiej wielkim autorytetem. Wolbromiacy podziwiali go za
wiedzę, błyskotliwość intelektualną oraz postawę religijną28. Był zdecydowanym przeciwnikiem ustroju komunistycznego. We wspomnieniach żyjących
jeszcze świadków, m.in. s. Brunony (Karmelitanki Dzieciątka Jezus) i wielu
innych pozostawił niezatarty ślad swej posługi kapłańskiej, którą przejawiał
każdego dnia, będąc proboszczem w Wolbromiu. „Ks. Piotra Oborskiego poznałam we wrześniu 1949 r., kiedy przyjechałam do Wolbromia objąć pracę w przedszkolu – wspomina s. Brunona. Z ks. Dziekanem spotykałam się
u nas w domu co dwa tygodnie kiedy przychodził nas spowiadać. Przed lub
po spowiedzi głosił do nas konferencje na tematy duchowe. Mówił do nas
językiem popularnym, nie naukowym, ale można było w tych dyskusjach
Por. Z. PRZETAKIEWICZ, Od ONR-u do PAX-u, Warszawa 1994, s. 73–75.
Por. J. KOT, Nie wiedział co to lęk i trwoga, art. cyt., [b.s.].
25
Por. tamże, s. 33.
26
Por. tamże; D. WOJCIECHOWSKI, Księża niezłomni, dz. cyt., [b.s.].
27
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Ks. Czesław Kaczmarek, dz. cyt., s. 121.
28
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Kapłani kieleccy, dz. cyt., s . 187.
23
24
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poznać wysoką inteligencję, komunikatywność osobową oraz ducha prawdziwego patriotyzmu i ukochania Ojczyzny. Pod koniec 1949 r. ks. Dziekan
ogłosił, że w Uroczystość Chrystusa Króla będzie wieczorem procesja po
rynku z lampionami. Prosił o przygotowanie lampionów i zaznaczył, że odczyt o Chrystusie Królu wygłosi literat – Jan Dobraczyński”29. Podczas procesji na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych nie pozwalał, aby
w kondukcie niesione były chorągwie PPR i PPS itp.30.
Ks. dr Piotr Oborski także w Wolbromiu nie zaznał spokoju. UB, odwiedzając sąsiednie parafie, przestrzegało duszpasterzy przed „przestępczym”
działaniem proboszcza z Wolbromia polegającym m.in. na prowadzeniu
przez niego praktyk religijnych, nie dopuszczaniu oznak partyjnych do uroczystości kościelnych. Mówili, iż zachowanie ks. Oborskiego jest skierowane
przeciwko władzy31.
We wrześniu 1948 r. na terenie Wolbromia powstała tajna organizacja
pod nazwą „Armia Podziemna”. Organizacja AP prowadziła swą działalność zarówno w Wolbromiu, gdzie mieścił się sztab, jak również swym zasięgiem obejmowała miejscowości przyległe do miasta, m.in. Chlina, Poręba
Dierżna, Boża Wola, Tczyca, Jeżówka oraz Szreniawa. Była to organizacja
antykomunistyczna, ukształtowana na wzór struktur poakowskich, a co najważniejsze, zdobywająca duże poparcie i popularność w społeczeństwie.
Ogółem organizacja AP liczyła prawdopodobnie 80 członków, w tym 8 kobiet oraz 12 współpracowników, głównie zamieszkałych na terenie Wolbromia i sąsiednich miejscowości wiejskich. Prawdopodobnie pomysłodawcą
do jej utworzenia był – według relacji późniejszego dowódcy AP – bliżej
nieznany i nie zidentyfikowany płk. Stanisław Opolski, który na przełomie
marca–września 1948 r., przebywając na terenie Witowic, nawiązał łączność
z Henrykiem Adamusem zamieszkałym w Wolbromiu, a rezydującym natenczas u swych krewnych. Stanisław Opolski był prawdopodobnie członkiem 106 DP AK „Tysiąca”.
Po rozmowie z Adamusem na tematy działalności konspiracyjnej w okresie okupacji i po wyzwoleniu, Opolski zaproponował swojemu rozmówcy
utworzenie grupy ludzi do walki z władzą ludową i jej przedstawicielami.
Adamus wyjawił przed Opolskim, iż jest nieujawnionym członkiem 106 DP
AK w grupie „Racławice”, a po wyzwoleniu w 1945 r. dla przedłużenia działalności poakowskiej wchodził w skład nielegalnej organizacji pod nazwą
29
S. BRUNONA – HANNA MŁYNARSKA, Wspomnienia o śp. Księdzu dr Piotrze Oborskim, „Weteran” [b.m.w.] (2004) nr 4, s. 8.
30
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 38.
31
Por. tamże, s. 39.
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Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK). Opolski, zapoznany z działalnością
Adamusa, powierzył mu funkcję nie tylko organizatora, ale także dowódcy.
Nadmienił przy tym, iż organizacja „AP” winna się zajmować poszerzaniem
swych szeregów, zdobywaniem i gromadzeniem broni, dokonywaniem
napadów rabunkowych na państwowe i spółdzielcze placówki handlowe,
a także dokonywaniem zamachów na działaczy politycznych oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Adamus przyjął
zalecenia, po czym złożył przysięgę i przybrał sobie ps. „Oldon”32. Organizacja AP na przestrzeni swej działalności od września 1948 r. do 14 kwietnia
1950 r. dokonała łącznie 14 czynów przestępczych, w tym trzy morderstwa:
wiejskiego nauczyciela Władysława Seweryna – aktywnego działacza PZPR;
funkcjonariusza MO – Władysława Kamionkę i 14-letniego chłopca – Waldka
Grabińskiego, który stał się zagrożeniem dla organizacji33.
Wiele kontrowersji i niedomówień do dnia dzisiejszego budzi sprawa
zabójstwa Waldka Grabińskiego. Na terenie Wolbromia Grabiński nie cieszył
się dobrą opinią. Jego matka Maria, która również należała do „AP”, miała
z nim wiele problemów. Syn nie chodził do szkoły, zajmował się kradzieżą,
wynosił rzeczy z domu, za co kilkakrotnie przesłuchiwany był przez Milicję.
Spotkania członków „AP” często odbywały się w domu Grabińskich. Waldemar zorientował się w końcu, że matka, jego starszy brat i pozostałe osoby prowadzą podejrzaną działalność. Zagroził, że o wszystkim powiadomi
MO. Groźby Waldemara zaniepokoiły członków organizacji. Podjęta została
wówczas decyzja o zamordowaniu go34.
15 grudnia 1950 r. wyznaczeni członkowie „AP”, uzbrojeni w broń krótką
i łopatę ukrytą pod płaszczem, wyprowadzili podstępnie Waldka poza miasto
w kierunku Jeżówki35 i dwoma strzałami w plecy pozbawili go życia. „W momencie strzału Waldek obrócił się i powiedział: »Pamiętaj Panie« – jak wspomina jeden z członków »AP«. Po tym zaczęliśmy kopać dół, aby ciało Grabińskiego zakopać i wtedy Grabiński harczał, a Barczyk St. dał mu trzeci strzał,
aby się nie męczył. Zwłoki odnaleziono 12.05.1950 r. po ujęciu sprawców”36.
32
Archiwum IPN Kr., sygn. 074/46. Charakterystyka nr 47 (Życiorysy kierownictwa
„AP”). Por. Archiwum IPN Kraków, sygn. 074/266. Z. WILCZYŃSKI, Opracowania dotyczące zbrojnego i politycznego podziemia woj. krakowskiego. Org. „Armia Podziemna”, Warszawa, czerwiec 1982, s. 3.
33
Z. WILCZYŃSKI, dz. cyt., s. 8.
34
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 40; Archiwum IPN Kr.,
sygn. 074/46, dz. cyt. s. 10.
35
Jeżówka – wieś w woj. małopolskim w gminie Wolbrom.
36
Archiwum IPN Kr., sygn. 074/46. Charakterystyka, dz. cyt., s. 10–11. Por. Archiwum IPN Kr., sygn. 07/2365, t. 7, Podsiadło Tadeusz i inni (zeznania świadka znane autorce), s. 27–28.
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14 kwietnia 1950 r. UB doprowadził do realizacji „AP”. Rozpoczęły się
aresztowania członków. W całą sprawę wmieszani zostali wolbromscy księża: proboszcz Piotr Oborski i wikary Zbigniew Gadomski. Dla służb reżimowych nadarzyła się znakomita okazja, aby tragedię wolbromską wykorzystać do walki z Kościołem katolickim, tzn. aresztowania ks. Oborskiego,
a następnie rozprawienia się z bp. kieleckim Czesławem Kaczmarkiem37.
19 kwietnia 1950 r. w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. UB
aresztowało ks. dr. Piotra Oborskiego i ks. Zbigniewa Gadomskiego. Śledztwo prowadził oficer śledczy WUBP w Krakowie, Marian Borkowski. Księży
oskarżono m.in. o współpracę z „AP”. Ks. Oborskiego władze komunistyczne bezpodstawnie obwiniały o podżeganie do zabójstwa Waldka Grabińskiego, który groził dekonspiracją. Według służb reżimowych ks. Oborski
zaaprobował i pochwalił plan zamordowania Waldka, a w czasie rozmowy
z Grabińską przekonywał ją o bezwzględnej konieczności zabicia jej syna,
oraz wskazał, że jest to jedyna droga do uniknięcia dekonspiracji dla organizacji38. Instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 3 marca
1947 r. nakazywała służbom UB gromadzenie informacji o kontaktach duchowieństwa z podziemiem. Punkt 4 instrukcji mówił o wykazie duszpasterzy, którzy podczas spowiedzi odradzali członkom podziemia ujawniania
się. W pewnym sensie punkt 4 tej instrukcji ma także związek z procesem ks.
Piotra Oborskiego, żądając ujawnienia tajemnicy kapłańskiej i zdrady członków „AP”39.
Ks. Piotr Oborski był duszpasterzem, który po zakończeniu okupacji
niemieckiej przeciwstawiał się działalności podziemia antykomunistycznego. Należał do realistów. Był zdecydowanym antykomunistą, jednak nie widział szansy na zmianę władzy. Kiedy jeden z członków „AP” przyszedł do
niego na plebanię, w sprawie odprawienia mszy za aresztowanego członka
podziemnej organizacji, stanowczo odmówił i nakazał, aby konspirator opuścił plebanię40.
W dniach 16–18 i 20 stycznia 1951 r. rozpoczął się w Krakowie przed
Wojskowym Sądem Rejonowym proces pokazowy „terrorystyczno-rabunkowej” bandy podziemnej z Wolbromia, która zwała siebie „Armią Polską”.
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 42.
Archiwum IPN Kr., sygn. 111/2549. Oborski Piotr s. Ignacego. (Postanowienie
o zatwierdzeniu aktu oskarżenia), s. 70.
39
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 42–43. Z. ZIELIŃSKI, Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003, s. 61.
40
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 43; tenże, Księża niezłomni,
dz. cyt., [b.s.].
37
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Na ławie oskarżonych zasiedli członkowie bandy, m.in.: ks. Oborski Piotr,
ks. Gadomski Zbigniew, Grabińska Maria, Adamus Henryk, Barczyk Stanisław, Łupka Zdzisław – jak donosiła „Gazeta Krakowska”41. Rozprawa
odbywała się w dawnym budynku Sądu Okręgowego. Po „wyzwoleniu”
na sali tej miał miejsce proces Franciszka Niepokólczyckiego, prezesa zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oraz ks. Władysława Gurgacza, kapelana
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, rozstrzelanego na Montelupich42. Podczas rozprawy budynek sądowy zabezpieczał Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wstęp dla ludności chcącej brać udział w procesie
był nieograniczony, do takiej ilości, jaką mogła pomieścić sala. Aby frekwencja była duża, kontaktowano się z Wydziałem Organizacyjnym KW PZPR,
by ten każdego dnia przysyłał ludzi z pracy lub agitatorów. Poza tym każdy
udający się na rozprawę musiał posiadać przepustkę, którą wydawali przeznaczeni do tego pracownicy Wydziału Śledczego43.
W procesie wolbromskim sądzono w tym czasie łącznie 10 osób. Rozprawie przewodniczył ppłk. Julian Polan-Haraschin, a z nim dwóch sędziów
wojskowych: kpt. Władysław Sieradzki i por. Stanisław Mendyka, w obecności prok. wojsk. mjr. Henryka Ligięzy. Obrońcą z urzędu dla ks. Oborskiego
był adwokat Kazimierz Ostrowski44. W toku procesu władze reżimowe sprowadziły na salę wojsko i ZMP-owców, którzy złorzeczyli księżom, krzycząc:
„zbiry w sutannach”, „bandyci w sutannach”45. Prokurator domagał się dla
oskarżonych księży kary śmierci. W akcie oskarżenia czytamy: „Wrogo nastawieni do Polski Ludowej księża, wykorzystując swe duszpasterskie stanowiska, organizują wśród nieuświadomionej młodzieży nielegalne związki
antypaństwowe, kierując ich działalność na tory bandytyzmu i grabieży. Do
tej części reakcyjnego kleru należą oskarżeni ks. Piotr Oborski i ks. Zbigniew
Gadomski, organizatorzy i kierownicy bandyckiej grupy działającej w ramach nielegalnej organizacji”46.
41
Por. Proces bandy „AP” przed Sądem Wojskowym w Krakowie, „Gazeta Krakowska”
(1951) nr 17 (691), [b.s.].
42
Archiwum IPN Kr., sygn. 07/2364, t. 4, Podsiadło Tadeusz i inni (Plan organizacji
i zabezpieczenia procesu sądowego w sprawie ks. Piotra Oborskiego i innych), s. 53–54.
43
Por. tamże, s. 53–54.
44
Archiwum IPN Kr., sygn. 111/2549. Oborski, dz. cyt., (Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej), s. 133.
45
Por. J. KOT, Nie wiedział co to lęk i trwoga, art. cyt., [b.s.]; D. WOJCIECHOWSKI,
Kapłani kieleccy, dz. cyt., s. 187.
46
Archiwum IPN Kr., sygn. 111/2549. Oborski, dz. cyt., s. 137 n. Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 47.
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22 stycznia 1951 r. wyrokiem sądu w Krakowie księża Oborski i Gadomski skazani zostali na karę dożywotniego więzienia. W procesie zapadły
trzy wyroki śmierci, wykonane, 4 wyroki dożywotniego więzienia (w tym
2 księży), 2 wyroki po 15 lat i 1 na okres 10 lat47. Również w środowisku PAX
rozgorzała dyskusja na temat procesu ks. Oborskiego. Wojciech Kętrzyński
wyrażał opinię zespołu „Dziś i Jutro”, że proces był zafałszowany prawnie
i moralnie. W rozmowie z Kazimierzem Koźniewskim, Kętrzyński twierdził,
że są nawet ludzie, którzy pytali go czy w ogóle ks. Oborski jest osobą prawdziwą, a nie podstawioną fikcyjnie postacią. On i reszta zespołu uważa, że
ks. Oborski został niesprawiedliwie ukarany i że jako ksiądz miał prawo zasłaniać się formułą pro foro externo, jako strzegącą tajemnicy wyznań otrzymanych od „bandytów”, więc że mógł nie meldować o istnieniu „bandy”48.
Ks. dr Piotr Oborski został osadzony w więzieniu w Rawiczu, które
w 1819 r. założyli Prusacy. W 1921 r. na mocy traktatu wersalskiego władze
II Rzeczypospolitej przejęły więzienie, przeznaczając je dla więźniów politycznych49. Ks. Oborski poddawany był przez władze komunistyczne różnorakim torturom, jednak żadne represje nie złamały go. W opinii współwięźniów prezentował wzorową postawę godną duszpasterza i Polaka50.
Ks. Piotr Oborski zmarł 18 czerwca 1952 r., jako więzień w rawickim
szpitalu. Podczas brutalnych tortur uszkodzone zostały jego narządy wewnętrzne, co w rezultacie doprowadziło do zapalenia otrzewnej. Rodzinę
zmarłego powiadomiono dopiero po dziesięciu dniach od zgonu. 18 czerwca ks. dr Wiktor Koperski zawiadomił Kurię Diecezjalną w Kielcach, że za
zmarłego odprawiono mszę i pochowano go na więziennym cmentarzu51. Ks.
Zbigniew Gadomski po odbyciu 10 lat więzienia doczekał wolności i zmarł
11 lipca 1993 r.52
Życie i posługa kapłańska ks. Piotra Oborskiego po dzień dzisiejszy
spotyka się wśród społeczeństwa wolbromskiego z wielkim szacunkiem
i uznaniem. Za swą dobroć, mądrość życiową i nieugiętą postawę względem
systemu komunistycznego, przyszło mu zapłacić najwyższą karę. Pamięć
Archiwum IPN Kr., sygn. 074/46. Charakterystyka nr 47 (Przeciwdziałania organów Służby Bezpieczeństwa i MO), s. 15.
48
Archiwum IPN Bu, sygn. 002082/387, t. 1, Teczka pracy „33” (Donosy Koźniewskiego Kazimierza na temat PAX, „Dziś i Jutro”, „Tygodnik Powszechny”), s. 181–182.
49
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 89–90.
50
J. KOT, Nie wiedział, dz. cyt., [b.s.]
51
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Ks. Piotr Oborski, dz. cyt., s. 109; tenże, Kapłani kieleccy,
dz. cyt., s. 188–189.
52
Por. D. WOJCIECHOWSKI, Kapłani kieleccy, dz. cyt. s. 184.
47
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o wybitnym kapłanie, znakomitym uczonym, pomimo upływu lat wciąż jest
żywa i obecna w świadomości mieszkańców Wolbromia. „Żyjąc sprawiedliwie, przedwcześnie odszedłeś do sprawiedliwego sędziego”53.

INTELLECTUAL PRIEST PH.D. PIOTR OBORSKI VICTIM OF COMMUNIST TERROR
The article is the presentation of a profile of the Polish intellectual priest Piotr Oborski, PhD, born in 1907 in Jastrzębiec (Kieleckie Voievoidship). The priest Oborski was
one of many who were the hard core of the society’s intellectual elite within the years of
the greatest escalation of Stalin’s terror in Poland. He became an inconvenient person for
the regime forces for whom his ministry was a sign of a sinister attitude towards the reality of the time (no party badges were allowed during church celebrations). However, the
main cause of the priest’s unsuitable behaviour was giving up the cooperation with the
“Dziś i Jutro”(“Today and Tomorrow”) organization which in 1952 was officially known
as PAX organization, and later- being a member of the illegal organization named “Armia
Podziemna” (“The Polish Underground Army”) active in Wolbrom and some nearby villages, and instigating a murder of Waldemar Grabinski who posed a threat to the post-AK
(Home Army) underground.
The priest Oborski was a convinced opponent of Communism because he was aware
of the fact that this system led to the enslavement of the human being and had a destructive influence on the society. The priest Oborski died in 1952 in Rawicz Prison, tortured to
death by the communist authorities. The priest Oborski was, undoubtedly, an intellectual
and an important figure among the elites forming the landscape of the latest history of
Poland. Moreover, he is one of many intellectuals whose profiles are barely outlined in
the Polish historiography.
tłum. Dominika Rządzik

53

Napis umieszczony na nagrobku ks. Piotra Oborskiego w Rawiczu.
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