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SŁOWO BISKUPA
ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO

Najnowszy, czternasty już tom „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” poświęcony został naukowej refleksji nad encykliką Pawła VI Humanae vitae, której 50. rocznicę ogłoszenia obchodziliśmy w ubiegłym roku. Był
to i jest nadal dokument tak ważny dla moralności chrześcijańskiej, iż należy
poświęcić mu uwagę także w naszym diecezjalnym periodyku.
Z perspektywy półwiecza recepcji tego wyjątkowego dokumentu wolno podkreślić, że dla papieża Pawła VI był to jeden z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu. Pracował nad nim pięć lat. Jak sam przyznał na audiencji ogólnej po jego ogłoszeniu, okupił go długimi zmaganiami i konsultacjami
oraz wielkim osobistym cierpieniem. Miał jednak głęboką świadomość ważności misji przekazywania życia ludzkiego przez małżonków i zagrożeń, jakie ją dotykają. Odczuwał głęboką potrzebę serca, by jako następca św. Piotra
zająć jasne stanowisko wobec odpowiedzialnego rodzicielstwa, tłumacząc
zło moralne antykoncepcji oraz przedstawiając argumenty za stosowaniem
metod naturalnych.
Nie da się zaprzeczyć, że encyklika Humanae vitae to jeden z najbardziej
kontestowanych papieskich dokumentów. Jej publikacja zbiega się w czasie
ze studenckimi rewoltami roku 1968 i początkiem światowej rewolucji seksualnej. Paweł VI świadomie szedł pod prąd. Czynił tak, mając na względzie
dobro całej ludzkości. Przyświecała mu główna intencja, aby bronić prawdy
i ludzkiej godności, pomagać rodzinom w rozwiązywaniu trudności, wychowywać człowieka do poczucia odpowiedzialności, zwłaszcza do odpowiedzialnego rodzicielstwa, do panowania nad sobą, do realizowania swoich
powinności życiowych, a także do stawiania czoła trudnościom związanym
z odpowiedzialnym rodzicielstwem.
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Dziś, po 50 latach od ogłoszenia, encyklika Humanae vitae nic nie straciła
na swojej aktualności. Można powiedzieć, że wobec wzrastających zagrożeń
życia ludzkiego i rozwoju metod antykoncepcyjnych jest ona obecnie bardzo
potrzebna i ciągle na nowo powinna być odkrywana.
Dobrze się stało, że do tego jakże ważnego dokumentu Pawła VI nawiązali autorzy oraz redaktorzy kolejnego tomu „Sosnowieckich Studiów
Teologicznych”. Można powiedzieć, że stanowi on swoisty komentarz do tej
encykliki, wskazuje na jej ponadczasową aktualność, a także daje sposobność
bliższego zapoznania się z – jakże niezmiernie ważną – problematyką ludzkiej płodności.
Poszczególne artykuły nawiązują na wielu płaszczyznach do poruszanej w encyklice problematyki. Autorzy uwzględniają biblijny i humanistyczny aspekt nauczania papieskiego (o. T. Dąbek, ks. T. Zadykowicz). Choć
dokument ten był i jest nadal w niektórych kręgach kontestowany (A. Klos-Skrzypczak), to jednak nie da się zaprzeczyć jego aktualności (ks. A. Drożdż,
ks. W. Pieja, ks. J. Zabielski). Aby go przyjąć ze zrozumieniem, niezbędna jest
wiara i żywa, realna więź z Bogiem (A. Sielepin CHR). Takiej postawy od
wszystkich wiernych, a zwłaszcza chrześcijańskich małżonków, oczekiwał
Paweł VI. Miał nadzieję, że małżonkowie zrozumieją, iż przesłanie encykliki,
bez względu na to, jak surowe i trudne mogłoby się wydawać, jest podyktowane prawdziwą miłością, jaką ma Chrystus do swojego Kościoła. Ojciec
Święty był przekonany, że właśnie małżonkowie pierwsi zdołają zastosować
w praktyce to nauczanie, które dotyczy tak istotnych elementów życia jak
miłość małżeńska i rodzinna oraz odpowiedzialne rodzicielstwo (ks. J. Kalniuk SM, A. Karaś CSsR, M. Królczyk, ks. D. Kuczek, ks. J. Orzeszyna).
Również pozostałe artykuły i opracowania, zawarte w czternastym tomie „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”, wiążą się pośrednio z tematem małżeństwa i rodziny. Papież Franciszek przypomina, że zmierzanie do
świętości to podstawowe powołanie chrześcijanina. Powołanie to jawi się
jako Boży dar, a zarazem jako zadanie każdego człowieka (ks. T. Borutka).
Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki ewangelizacyjnej i sakramentalnej posłudze Kościoła (ks. M. Borda, B. Marzec, ks. M. Meres, B. Stypułkowska, I. Szwed, ks. K. Wilk). Papież Franciszek naucza, że różne drogi wiodą
do świętości; jest to dokonywanie zwykłych czynów w niezwykły sposób
(K. Karpiel, A. E. Klich OSU, T. Knapik, ks. R. Tetela), jest to także zdobywanie niezbędnych cnót (ks. T. Mucha, ks. P. Pielka, A. Strama).
Droga do świętości może być obarczona bagażem choroby i cierpienia
(I. Przybyła), jak też doświadczeniem społecznej niesprawiedliwości (ks.
S. Woźniak). Niezbędna jest jednak nade wszystko czujność, by nie pobłą-
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dzić, nie ulegać podszeptom szatana, zwodniczym poglądom i zniewalającym nałogom (ks. B. Bartosik, M. Królczyk, A. M. Naworol OV). Tradycyjnie
w obrębie naszego periodyku godne uwagi jest opracowanie dotyczące osiągnięć naukowych kapłanów z diecezji sosnowieckiej (ks. J. Orzeszyna).
Dzieląc się swoimi refleksjami po lekturze czternastego tomu „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”, dziękuję wszystkim Autorom za podjęcie
refleksji nad encykliką Humanae vitae, a ks. prof. dr. hab. Janowi Orzeszynie
i Zespołowi Redakcyjnemu za ich wkład w wydanie kolejnego tomu naszego
naukowego periodyku. Ufam, że lektura prezentowanych tekstów zachęci
Czytelników nie tylko do indywidualnego studiowania tej encykliki, ale także do uczynienia z niej tematu spotkań wspólnotowych, a także wystąpień
duszpasterskich i katechetycznych. Należy bowiem z całą mocą stwierdzić,
że dokument ten po 50 latach od wydania niczego nie stracił na swej aktualności.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Sosnowiec, 19 marca 2019 roku.
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PISMO ŚWIĘTE
W ENCYKLICE ŚWIĘTEGO PAWŁA VI HUMANAE VITAE

Słowa kluczowe: Biblia, rodzina, życie, miłość, wierność
Key words: Bible, family, life, love, fidelity

Pięćdziesiąta rocznica wydania bardzo ważnego dokumentu dotyczącego istotnych spraw życia chrześcijańskiego zbiegła się w czasie z kanonizacją jego Autora. W niniejszym artykule rozważymy te fragmenty encykliki
Humanae Vitae św. Pawła VI, w których znajdują się odwołania do Pisma
Świętego, z uwzględnieniem w razie potrzeby szerszego kontekstu, z którego zostały zaczerpnięte, oraz krótkich komentarzy.
Przypominając kompetencje Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, Papież
pisze: „Nie ulega bowiem wątpliwości, że – jak to wielokrotnie oświadczali
Nasi Poprzednicy – Jezus Chrystus, czyniąc Piotra i Apostołów uczestnikami
swojej boskiej władzy i posyłając ich, aby nauczali wszystkie narody Jego
przykazań, ustanowił ich zarazem autentycznymi strażnikami i tłumaczami
całego prawa moralnego, a więc nie tylko ewangelicznego, ale także naturalnego. Prawo bowiem naturalne jest również wyrazem woli Bożej i jego
wierne przestrzeganie jest ludziom konieczne do zbawienia”1.
Nakaz misyjny w Pierwszej Ewangelii brzmi: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
1
PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
„Humanae vitae” (25.07.1968) 4 (skrót: HV). Odwołanie do Pisma Świętego – Mt 28, 18.

12

Tomasz Dąbek OSB

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28, 28–30). Można by jeszcze przypomnieć słowa przekazania najwyższej władzy Piotrowi: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18). To podstawa działania Kościoła i jego
autorytetu.
W związku z upomnieniem braterskim kompetencje Piotra przedstawione są jako przysługujące Kościołowi – zjednoczonej wokół Piotra wspólnocie: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18, 15–18). Przytoczone cytaty stanowią najgłębszy fundament autorytetu następców św.
Piotra oraz złączonych z nimi pasterzy Kościoła2.
Określając zasady doktrynalne (HV, część II), encyklika w związku
z miłością małżeńską podaje, że swój początek czerpie ona z najwyższego
źródła – Boga, który „jest miłością” (1 J 4, 8) i Ojcem, „od którego bierze swe
imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi” (Ef 3, 15): „Miłość małżeńska
najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy
rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła –
z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”3.
Można przypomnieć szerszy kontekst pierwszego odwołania – fragment ten nawiązuje do Pierwszego Listu św. Jana, ukazującego nieskończoną
miłość Boga, która powinna się odbijać w miłości ludzi do Boga i do siebie
nawzajem:
2
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz (PŚNT III–1), Poznań–Warszawa 1979, s. 266, 360–362, 248–250. A. PACIOREK,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz,
Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament I, 2, Częstochowa 2008, s. 719–720, 126–132, 223–
230 (skrót: NKB.NT); J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, Herders Theologischer
Kommentar zum Neuen Testament I, 2, Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 507–509, 61–67,
136–139 (skrót: HTKNT): ; D. J. HARRINGTON, The Gospel of Matthew, Sacra Pagina Series 1,
Collegeville, Minnesota 1991, s. 414-417; 247–252, 268–272 (skrót: SPS).
3
HV 8.

Pismo Święte w encyklice Świętego Pawła VI Humanae Vitae

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale, że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu,
ponieważ tak, jak On jest [w niebie],
i my jesteśmy na tym świecie.
W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
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Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości” (1 J 4, 7–18)4.
O pochodzeniu od Boga wszelkich istot, których On jest początkiem
i źródłem, czytamy w Liście do Efezjan: „Dlatego zginam kolana moje przed
Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie
wzmocnił się wewnętrzny człowiek” (Ef 3, 14–16)5. W przekładzie Biblii Tysiąclecia oddano za pomocą sformułowania „wszelki ród” greckie określenie
– pa/sa patria. Ks. R. Popowski w swoim słowniku podaje następujące znaczenia tego słowa: „rodzina”, „ród”, „klan”, „naród”, w szerszym znaczeniu
„ród o różnych istotach, nie tylko o ludziach” (i jako przykład takiego zastosowania podaje Ef 3, 15)6. „Ojcostwo” za Wulgatą (paternitas) bardziej podkreśla związek z Bogiem jako Ojcem wspomnianym w Ef 3, 14. A. Jankowski
pisze o zachowaniu gry słów, jednak ojcostwo oddawane jest w grece przez
patro,thj, które nie jest synonimem patria ani u klasyków, ani w Septuagincie7.
Omawiając niedopuszczalne zasady ograniczania liczebności potomstwa, św. Paweł VI przypomina zasadę: „W rzeczywistości bowiem chociaż
wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla uniknięcia jakiegoś zła
większego lub dla osiągnięcia większego dobra, to jednak nigdy nie wolno,
nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikło z niego dobro”8. Słowa Apostoła Narodów brzmią: „I czyż to znaczy, iż mamy czynić
4
Por. R. SCHNACKENBURG, DIE JOHANNESBRIEFE, HTKNT XIII,3, Freiburg–
Basel–Wien 1965, s. 227–249; F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie. Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, PŚNT XI, Poznań 1959, s. 408-415; R. E. BROWN, The Epistles of John. A New
Translation with Introduction, Notes, and Commentary, AB 30, New York 1983, s. 513–532,
547–562; G. STRECKER, The Johannine Letters. A Commentary on 1, 2 and 3 John, trans.
L. M. MALONEY, Minneapolis 1996, s. 132–169; J. CHMIEL, Lumière et charité d’après
La Première Épître de Saint Jean, Studia Ecclesiastica 10, Biblica 2, Dissertationes 9, Rome
1971, s. 156–212.
5
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – do Kolosan – do
Filemona – do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚNT VIII, Poznań
1962, s. 430–432; J. GNILKA, Der Epheserbrief, HTKNT X,2, Freiburg–Basel–Wien 1977,
s. 180–184; M. BARTH, Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapters 1–3,
The Anchor Bible 34, Garden City, New York 1974, s. 367-369; 377–395 (skrót: AB); R. MAZUR, La retorica della Lettera agli Efesini, Jerusalem 2010, s. 447–450.
6
Por. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko–polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną
lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko–greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa
1995, s. 478.
7
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, dz. cyt., s. 430.
8
HV 14 z odwołaniem do Rz 3, 8.
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zło, aby stąd wynikło dobro? – jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara” (Rz 3, 8). Chrześcijanin ani żaden uczciwy człowiek nie może stosować zasady formułowanej
w słowach „cel uświęca środki” ani też uważać, że miłosierny Bóg przebaczy
każdy grzech, nawet jeśli człowiek nie podejmie trudu nawrócenia9, jak myślą niektórzy rozumiejący powierzchownie i fałszywie naukę o Bożym Miłosierdziu, przypomnianą przez św. Siostrę Faustynę Kowalską.
Podkreślając, że Kościół jest obrońcą autentycznych ludzkich wartości,
św. Paweł VI pisze: „Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo
przyjmą podaną naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które korzystając z pomocy nowoczesnych środków propagandy, sprzeciwiają się nauce
Kościoła. Kościół wszakże nie dziwi się temu, że podobnie jak Boski jego
Założyciel, postawiony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą”10. Punktem
odwołania jest tu proroctwo dotyczące Chrystusa i Jego Matki, wygłoszone
przez Starca Symeona podczas przedstawienia Pana Jezus w Świątyni Jerozolimskiej w czterdziestym dniu po Jego narodzeniu: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły
serc wielu” (Łk 2, 34n)11.
9
Por. K. ROMANIUK, List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT
VI.1, Poznań–Warszawa 1978, s. 113; H. SCHLIER, Der Römerbrief, HTKNT VI, Freiburg–
Basel–Wien 1977, s. 97; B. BYRNE, Romans, SPS 6, Collegeville, Minnesota 1996, s. 114;
C. K. BARRETT, A Commentary on the Epistle to the Romans, Black’s New Testament Commentaries, London 1971, s. 65; J. A. FITZMYER, Romans. A New Translation with Introduction
and Commentary, AB 33, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland 1993, s. 325; 330;
R. BAULÈS, L’Évangile puissance de Dieu. Commentaire de l’épître aux Romains, Lectio Divina
53, Paris 1968, s. 110.
10
HV 18 z odwołaniem do Łk 2, 34.
11
Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz, PŚNT III, 3, Poznań – Warszawa 1974, s. 110; H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, Erster Teil, Kommentar zu Kap. 1, 1 – 9, 50, HTKNT III,1, Freiburg–Basel–Wien 1969,
s. 127–130; J. NOLLAND, Luke 1–9:20, Word Biblical Commentary 35 A, Dallas, Texas 1989, s.
120–122, 125 (skrót: WBC); L. T. JOHNSON, The Gospel of Luke, SPS 3, Collegeville, Minnesota
1991, s. 55–57; J. A. FITZMYER, The Gospel according to Luke (I–IX), AB 28, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland 1981, s. 421–423, 429; F. MICKIEWICZ, Ewangelia według
św. Łukasza, rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT III,1, dz. cyt.,
s. 188–190; R. LAURENTIN, Les Evangiles de l’Enfance du Christ. Vérité du Noël au-delà des
mythes, Paris 1982, s. 247; R. E. BROWN, The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland 1993,
s. 440, 460–466; J. ŁACH, Dziecię się nam narodziło. W kręgu teologii Ewangelii dziecięctwa
Jezusa, Częstochowa 2001, s. 147–177.
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W ostatniej części encykliki, poświęconej wskazaniom duszpasterskim,
czytamy: „Kościół bowiem nie może odnosić się do ludzi inaczej aniżeli Boski
Odkupiciel: zna więc ich słabości, ma współczucie dla rzesz ludzkich, przygarnia grzeszników; nie może on jednak uchylać się od nauczania prawa,
które w rzeczy samej jest prawem ludzkiego życia przywróconego do pierwotnej prawdy i poddanego działaniu Ducha Bożego”12. Jest to stosunkowo
długi rozdział Listu podającego bardzo ważne prawdy wiary i wynikające
z nich zasady życia moralnego. W Biblii Tysiąclecia poszczególne części tego
rozdziału otrzymały następujące tytuły:
•
Życie według Ducha (1–13);
•
Synostwo Boże chrześcijan (14–17; dzisiaj, gdy podkreśla się godność kobiety, może lepiej byłoby mówić „dziecięctwo Boże”);
•
Przeznaczenie do chwały (18–30; przeznaczenie rozumiemy tu jako
Bożą wolę i pragnienie, by wszyscy uczestniczyli w Jego chwale,
niemniej jednak u każdego indywidualnego człowieka o jej osiągnięciu decyduje wolna wola, otwarcie się na współpracę z Bożym
działaniem albo odwrócenie się od Boga. Bóg to szanuje, choć od
początku wie, co człowiek wybierze – obdarza wszelką potrzebną
łaską, by dokonał właściwego wyboru, ale pozostawia możliwość
wyboru złego i go uznaje).
•
Hymn wdzięczności (31–39)13.
Do małżonków chrześcijańskich skierowane są pouczenia: „Kościół bowiem nauczając o nienaruszalnych wymogach prawa Bożego, jednocześnie
obwieszcza zbawienie i poprzez sakramenty otwiera drogi łaski, mocą której człowiek staje się nowym stworzeniem zdolnym w miłości i prawdziwej
wolności odpowiedzieć na boski plan Stworzyciela i Zbawcy oraz odczuć
słodycz Chrystusowego jarzma”14. O słodkim jarzmie i lekkim brzemieniu
mówi Chrystus, zapraszając do siebie utrudzonych ludzi: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest
moje jarzmo, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28–30)15.
HV 19 z odwołaniem do Rz 8.
Por. K. ROMANIUK, List do Rzymian, dz. cyt., s. 164–198; H. SCHLIER, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 236–281; B. BYRNE, Romans, dz. cyt., s. 234–281; C. K. BARRETT, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 153–174; J. A. FITZMYER, Romans, dz. cyt.,
s. 479–538; R. BAULÈS, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 195–219.
14
HV 25. z odniesieniem do Mt 11, 30.
15
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 208; A. PACIOREK,
Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.
12
13
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W dalszym pouczeniu dla małżonków czytamy: „Nie zamierzamy tu
bynajmniej przemilczać trudności, niejednokrotnie poważnych, na które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich bowiem, jak i dla każdego z nas, ciasna jest brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota. Jednakże
niech nadzieja tego żywota, niby najjaśniejsze światło, oświeca im drogę, gdy
mężnie decydują się na to, by na tym świecie żyć w trzeźwości, sprawiedliwości
i pobożności, świadomi w pełni, iż przemija postać tego świata”16.
Autor zwraca uwagę na trud chrześcijańskiego życia, powołując się na
kilka tekstów biblijnych. Pierwszy to wypowiedź Chrystusa z końca Kazania
na Górze: „Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13). Zbawiciel mówi o potrzebie
podjęcia wysiłku w drodze do Jego królestwa, w wypełnianiu woli Bożej,
co równocześnie jest jedyną drogą do osiągnięcia przez człowieka prawdziwego szczęścia17. Zdanie z Listu do Hebrajczyków: „Wszelkie karcenie na
razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy
go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości” (Hbr 12, 11) należy odczytać
w kontekście wcześniejszego zdania: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy
na tronie Boga” (w. 2). Chrystus jest dla nas wzorem – sam przeszedł drogą
cierpienia aż do haniebnej śmierci, by nas uwolnić od naszych grzechów oraz
ich skutków18.
NT I,1, Częstochowa 2005, s. 483–486; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, HTKNT
I,1, Freiburg–Basel–Wien 1986, s. 439; D. J. HARRINGTON, The Gospel of Matthew, dz. cyt.,
s. 167-171. Trzeba też pamiętać, że jarzmo zakładano zawsze na parę zwierząt – jeśli Jezus
mówi: „moje jarzmo”, znaczy to, że On sam jest po jednej jego stronie i dźwiga je razem
z człowiekiem. Por. F. WILLAM, Życie Jezusa na tle kraju i narodu Izraelskiego, Warszawa
1947, s. 207.
16
HV 25, odniesienia do Mt 7, 14; Hbr 12, 11; Tt 2, 12; 1 Kor 7, 31.
17
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 158; A. PACIOREK,
Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 316-319; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 268–271; D. J. HARRINGTON, The Gospel of Matthew, dz.
cyt., s. 107–111; H. D. BETZ, The Sermon on the Mount. A Commentary on the Sermon on the
Mount including the Sermon on the Plain (Matthew 5:3 – 7:27 and Luke 6:20–49), Hermeneia,
Minneapolis 1995, s. 520–527.
18
Por. G. W. BUCHANAN, To the Hebrews. Translation, Comments and Conclusions,
AB 36, Garden City, New York 19832/7, s. 208–210, 214; S. ŁACH, List do Hebrajczyków. Wstęp
– przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚNT X, Poznań 1959, s. 270–272, 276; A. MALINA, List do Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XV, Często-
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W Liście do Tytusa wezwanie do rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego życia jako członkowie Bożego ludu uzasadnione jest wielkimi dziełami
Chrystusa, który odkupił nas swoją zbawczą ofiarą: „Ukazała się bowiem
łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie,
i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości
i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków” (Tt 2, 11–14)19.
Ostatni w przytoczonym fragmencie Encykliki cytat o krótkości obecnego czasu pochodzi z pouczenia św. Pawła o wartości dziewictwa i małżeństwa w sytuacji oczekiwania na przyjście Pana, które – jak się wtedy wielu
spodziewało – miało nastąpić bardzo prędko: „Mówię [wam], bracia, czas jest
krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci,
którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie
radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego
świata. A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień” (1 Kor 7, 29–32)20.
chowa 2018, s. 506–510, 515; F. D. BRUCE, The Epistle to Hebrews. The English Text with
Introduction, Exposition and Notes, The New International Commentary on the New Testament,
Grand Rapids, Michigan 1978, s. 350–355, 363; P. ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews. Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary, Grand
Rapids, Michigan 1993, s. 639–642, 655–657; H. W. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews.
A Commentary on the Epistle to the Hebrews, Hermeneia, Philadelphia 1989, s. 356–358, 363;
R. BOGACZ, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, List do Hebrajczyków 2, Kraków
2006, s. 575-577, 608–610, 614.
19
Por. J. STĘPIEŃ, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT IX, Poznań–Warszawa 1979, s. 394–396; L. OBERLINNER, Die Pastoralbriefe. Titusbrief, HTKNT XI, 2/3, Freiburg–Basel–Wien 1996, s. 125–139; M. DIBELIUS, H.
CONZELMANN, A Commentary on the Pastoral Epistles, trans. Ph. BUTTOLPH, A. YARBRO, Hermeneia, Philadelphia 1984, s. 142–146; S. HARĘZGA, Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XIV, Częstochowa
2018, s. 569–582.
20
Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz,
NKB.NT VII, Częstochowa 2009, s. 258–260; C. K. BARRETT, A Commentary on the First
Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentaries, London 1973, s. 176–179;
E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT VII,
Poznań 1965, s. 202; W. F. ORR, J. A. WALTHER, I CORINTHIANS. A New Translation,
Introduction with a Study of the Life of Paul, Notes, and Commentary, AB 32, Garden City, New
York 1976, s. 219–222.
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Dalej papież uczy: „Niechże więc małżonkowie ochotnie podejmą wyznaczone im zadania, wpierani przez wiarę i nadzieję, która nie zawodzi, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”21. Pełne zdanie Apostoła brzmi: „A nadzieja zawieść nie może,
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” (Rz 5, 5)22.
Kolejna nauka to: „Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech nie
upadają na duchu, ale z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia
Bożego, którego Sakrament Pokuty obficie udziela. W ten sposób będą oni
mogli osiągnąć doskonałość małżeńskiego życia, którą Apostoł przedstawia
tymi słowy: Mężowie miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół [...] mają
mężowie miłować swe żony jak własne ciało. Kto swą żonę miłuje, samego siebie miłuje. Nikt nigdy nie miał w nienawiści własnego ciała, lecz karmi je i otacza troskliwą
opieką. Tak czyni też Chrystus z Kościołem [...]. W tym zawarta jest wielka tajemnica: a mam na myśli stosunek Chrystusa do swego Kościoła. W każdym razie winien
każdy z was miłować swą żonę, jak siebie samego, a żona ma poważać swego męża”23.
Nawrócenie i korzystanie z Sakramentu Pojednania umożliwiają wzrastanie
w miłości, która jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła24. Od wysiłków
konkretnej pary zależy, na ile ten oraz jest czytelny.
HV 25, odniesienie do Rz 5, 5.
Por. K. ROMANIUK, List do Rzymian, dz. cyt., s. 133; H. SCHLIER, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 149–151; B. BYRNE, Romans, dz. cyt., s. 166; 170; C. K. BARRETT, A Commentary
on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 104; J. A. FITZMYER, Romans, dz. cyt., s. 394, 397;
R. BAULÈS, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 165.
23
HV 25, cyt. Ef 5, 25.28–29.32–33.
24
Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 479–472; J. GNILKA, Der Epheserbrief, dz. cyt., s. 275–294; M. BARTH, Ephesians. Translation and Commentary
on Chapters 4–6, AB 34A, Garden City, New York 1974, s. 610–753; R. MAZUR, La retorica
della Lettera agli Efesini, dz. cyt., s. 318-348, 477–481; J. KUDASIEWICZ, Pieśń nad pieśniami
chrześcijańskiego małżeństwa (Ef 5, 21–33), [w:] U źródeł mądrości, red. S. HARĘZGA, Rzeszów
1997, s. 211–246; tenże, Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół (Ef 5, 25–33), „Vox
Patrum” 8-9 (1985), s. 81–88; A. SUSKI, Kodeks małżeński w Liście do Efezjan, [w:] Studia z biblistyki II, red. J. ŁACH, Warszawa 1980, s. 231–291; R. BARTNICKI, Będą dwoje jednym ciałem,
dz. cyt., s. 98–107; E. WIATER, „Jedno jest Ciało i jeden Duch” (Ef 4, 4). Duch Święty a jedność
Kościoła w świetle Listu do Efezjan, Kraków 2009, s. 116–119; 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; J. KUŁACZKOWSKI, Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo Rodzin, „Rocznik
Teologii Katolickiej” 9 (2010), s. 138–153, zwłaszcza 139–145; A. DEL POZO ABEJÓN,
Małżeństwo na horyzoncie Nowego Przymierza, tłum. L. BALTER, „Communio” 18 (1998), 1, s.
3–12, zwłaszcza 9; M. FIGURA, Chrystus i Kościół – wielka tajemnica (Ef 5, 32). Sakramentalność małżeństwa chrześcijańskiego, tłum. L. BALTER, „Communio” 18 (1998) nr 1, s. 71–83;
21
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W Encyklice papież uczy także kapłanów: „Wiecie również dobrze, jak
wielkie znaczenie dla zachowania pokoju sumień i jedności ludu chrześcijańskiego posiada to, by tak w dziedzinie moralności, jak i w sprawach dogmatycznych wszyscy byli posłuszni Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła
i mówili jednym językiem. Dlatego z całego serca ponownie Was wzywamy,
przytaczając pełne troski słowa wielkiego Apostoła Pawła: Zaklinam was, Bracia, na imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, odzywajcie się wszyscy w tym samym
Duchu! Niech nie będzie wśród was rozdwojenia! Żyjcie w harmonii, w jednym duchu i w jednej myśli.”25. W piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia przekład brzmi:
„Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego
ducha i jednej myśli” (1 Kor 1, 10). Jedność Kościoła, do której wzywał św.
Paweł stronnictwa w Koryncie, jest bardzo ważna przez cały czas jego trwania i posługi26. Po ogłoszeniu encykliki nawet niektórzy znani teologowie nie
do końca zrozumieli jej naukę i przesłanie.
„A dalej, jeśli wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże się ta postawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał sam Chrystus rozmawiając i przestając z ludźmi. Przyszedłszy bowiem nie po to, aby świat sądzić, lecz aby go zbawić,
był On wprawdzie nieprzejednany wobec grzechu, ale cierpliwy i miłosierny
dla grzeszników. Niechże więc małżonkowie nękani trudnościami odnajdą
w słowie i sercu kapłana jakby odzwierciedlenie głosu i miłości naszego
Zbawiciela”27. Warto przytoczyć obszerniejszy fragment Ewangelii św. Jana,
ukazujący miłość Ojca, który posyła na świat swego Syna, by przyniósł życie
wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Nie posłał Go, by przeprowadził sąd.
Sąd dokonuje się w każdym człowieku zależnie od tego, czy przyjmuje słowo
Chrystusa niosące prawdę i życie, czy też lekceważy Jego słowo i posłannictwo: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
C. OSIEK, The Bride of Christ (Ephesians 5:22–33): A Problematic Wedding, „Biblical Theology
Bulletin” 32 (2002) nr 1, 29–39. Autorka zwraca uwagę, że honor mężczyzny zależał od
czystości kobiet jego domu: żony, córek i sióstr (s. 33).
25
HV 28, cyt. 1 Kor 1, 10.
26
Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 117; C. K. BARRETT, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 41; E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 150; W. F. ORR, J. A. WALTHER, I Corinthians, dz. cyt., s. 148–151.
27
HV 29, cyt. J 3, 17.
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przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem,
kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie
zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby
się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” (J 3, 14-21). Są to słowa
kończące rozmowę z Nikodemem, zapewne rozszerzone o refleksje Ewangelisty dotyczące przeżyć paschalnych i doświadczeń młodego Kościoła28.
Są pośrednio wezwaniem dla duszpasterzy, by naśladowali zbawczą miłość
Boga, łagodnie przedstawiali Jego prawdę i nie potępiali tych, którzy nie zrozumieją i nie przyjmą głoszonych w Kościele słów Chrystusa, a tym samym
wchodzą na błędną drogę.
Przytoczone fragmenty Humanae Vitae pokazują, jak św. Paweł VI korzystał z Pisma Świętego, przygotowując tę niezwykle ważną encyklikę,
w której przypomniał znaczenie i godność ludzkiego życia przekazywanego przez współżycie małżonków. Normy niewygodne dla współczesnego,
nastawionego na konsumpcję i przyjemność świata stanowią konsekwencję
godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże i powołanego do kontynuowania Jego dzieła stworzenia.

28
Por. R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, 1. Teil, Einleitung und Kommentar zu Kap. 1–4, HTKNT IV.1, Freiburg–Basel–Wien 19794, s. 407–433; R. E. BROWN,
The Gospel according to John I – XII, Introduction, Translation, and Notes, AB 29,New York
1966, s. 133–137, 144–149; S. MĘDALA, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1–12. Wstęp,
przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT IV,1, Częstochowa 2010, s. 423–433; L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT IV, Poznań–
Warszawa 1975, s. 163–167; H. van den BUSSCHE, Jean. Commentaire de l’Évangile spirituel,
Bruges 1967, s. 168–175; J. MOLONEY, The Gospel of John, SPS 4, Minnesota 1998, s. 95–97,
101–103; G. R. BEASLEY–MURRAY, John, WBC 36, Texas 1987, s. 50–52.
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Tomasz Dąbek OSB
THE BIBLE IN THE ENCYCLICAL HUMANAE VITAE BY SAINT PAUL VI

The author analyses these places of the Humanae vitae encyclical, which reference to
the Bible. He considers a wider context of them from which it was to take them as well
as he adds brief comments. The author of the article states, that Paul VI used the Bible
profusely. He shows to sense and the dignity of human living handed over by co-existing
spouses in its light. The author emphasizes, that moral norms constituted the consequence
of the human dignity of work created in the likeness and image of God and appointed for
continuing him of the creature. Unfortunately, man and woman set to the consumerism
and pleasure in the contemporary world, so they reject this principle of moral. They seek
fortune apart from God.
tłum. Anna Strama
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Sam tytuł ogłoszonej przez Pawła VI encykliki – Humanae vitae – mówi
nam, że jest to dokument broniący prawdziwego humanizmu. Jednym
z pierwszych posoborowych odkryć – nie tylko socjologicznych i kulturowych, ale przede wszystkim antropologicznych i moralnych – jest kategoria
„nowości”. Nowość jest symptomem tak zwanych naszych czasów. Już początek pierwszego rozdziału Humanie vitae nosi tytuł: Nowe aspekty problemu
i kompetencje Urzędu Nauczycielskiego1. Rozdział ten rozpoczyna się od odwołania do kategorii „nowości” życia znanej i doświadczanej przez współczesnego człowieka. Nowość bowiem ściśle wiąże się z wieloma problemami,
jakich człowiekowi dostarcza współczesność. Paweł VI bardzo rzeczowo
i jasno mówi, że „dokonane przemiany są rzeczywiście i doniosłe, i różnorodne”2.

PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
„Humanae vitae” (25.07.1968) 2–6 (skrót: HV).
2
Tamże 2.
1

24

Ks. Alojzy Dróżdż

RES NOVAE
Res novae, szeroko opisane przez Leona XIII w dziedzinie społecznej
i ekonomicznej, mają swoją kontynuację w encyklice Pawła XI Humanae vitae.
Paweł VI mówi o rzeczach nowych w dziedzinie przekazywania życia oraz
najważniejszych problemów małżeństwa. W historii nauk społecznych mówi
się, że Rerum novarum była czymś rzeczywiście sensacyjnym. Leon XII – ku
zdumieniu ówczesnego świata – odkrywa kategorię „nowości”. We wstępie
pisze mocno: „Raz zbudzona żądza nowości, która już od dawna wstrząsa
społeczeństwami, musiała w końcu swą chęć zmian przenieść z dziedziny
polityki na sąsiednie pole życia społecznego”3. Dziś, po pięćdziesięciu już latach od momentu jej ogłoszenia wiemy, że sensacyjna jest też na swój sposób
Humanae vitae.
Trzeba podkreślić, że istnieje wiele podobieństw między recepcją Rerum
novarum Leona XII z 13 maja 1891 roku a odbiorem Humanae vitae. Nowości
życiowe sprzed pięćdziesięciu lat były nieco inne, niż te dzisiejsze. Wystarczy tylko krotko wspomnieć, że w Kościele panował nie tylko klimat „duchowej odnowy”, ale w wielu kręgach było bardzo niespokojnie. W świecie intelektualnym dominował wszędobylski neomarksizm Szkoły Frankfurckiej,
dający podstawy postmodernizmu. Sytuacja polityczna była bardzo niepewna. Majowe bunty młodzieży (nie tylko w Paryżu) pogłębiały tę niepewność.
Widmo wojny nuklearnej wciąż wisiało nad światem. Rodząca się „nowa
sztuka”, przede wszystkim filmowa i telewizyjna, pogłębiała pesymistyczne
nastawienie szerokich mas. Błędna filozofia rodziła błędną teologię, ta zaś
wiodła do błędnej formacji kapłańskiej. Niewłaściwie uformowani księża nie
byli zaś w stanie właściwie prowadzić pracy duszpasterskiej wśród wiernych4.
3
LEON XIII, Encyklika o kwestii robotniczej „Rerum novarum” (15.05.1891), 1 (tłum.
J. PIWOWARCZYK. Adiustacja tekstu: G. KULIK. Podtytuły i numeracja na podstawie
tekstu zamieszczonego [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. nauk. M. RADWAN, Rzym–Lublin 1996, s. 63–92.).
4
O tych zależnościach pisał w swojej encyklice Fides et ratio św. Jan Paweł II. Można
do tego dodać, że ostatnim ogniwem tego fatalnego łańcucha jest to, że pozbawieni klarownego nauczania („tak – tak, nie – nie”) ludzie świeccy podejmują następnie błędne decyzje
wyborcze czy referendalne. Przypomnijmy, że w maju 2018 r. większość z Irlandczyków,
którzy w referendum opowiedzieli się za dopuszczeniem aborcji, a w innym referendum
zgodzili się na tzw. małżeństwa homoseksualne, deklarowali się jako ludzie wierzący,
należący do Kościoła. To, że obecnie (badania z września 2016 r.) 89% amerykańskich
katolików uważa, że sztuczna antykoncepcja jest moralnie dopuszczalna albo w ogóle nie
jest kwestią poddającą się osądowi moralnemu, a 62% z nich (badania z czerwca 2017 r.)
popiera legalizację tzw. małżeństw jednopłciowych, jest rezultatem wypowiedzenia po-
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Wszystkie te czynniki silnie wpływały i nadal wpływają na fundamentalne uwarunkowania życia rodzinnego. Doświadczenie permanentnych
przemian jest czymś niemal codziennym. I w tym klimacie duchowym, silnie
zlaicyzowanym, powstaje encyklika Humanae vitae. Na te przemiany kulturowe zwraca uwagę papież Paweł VI. Do przemian, zresztą dziś wciąż widocznych, Paweł VI zalicza „przede wszystkim szybki przyrost naturalny. Wielu
wyraża obawę, że populacja świata zwiększa się szybciej, aniżeli pozwalają
na to dostępne zasoby, i że z tego powodu mogą narastać trudności rodzin
i narodów będących na drodze rozwoju. Na skutek tego władze państwowe mogą być narażone na pokusę, aby zagrażające niebezpieczeństwo zażegnać nawet przy pomocy radykalnych środków. Ponadto nie tylko warunki
mieszkaniowe i realia pracy, ale także wzrastające wymagania w dziedzinie
gospodarczej oraz na polu wychowania i kształcenia młodzieży stwarzają
sytuacje życiowe, w których zaspokojenie potrzeb większej liczby dzieci okazuje się często trudne. Dają się również zauważyć pewne zmiany nie tylko
w ocenie samej osoby kobiety i jej zadań w społeczeństwie, ale także w ocenie wartości miłości małżeńskiej oraz znaczenia stosunków małżeńskich dla
tej miłości”.5

CZYM JEST „NOWOŚĆ”?
„Nowość” w powszechnym i potocznym odbiorze jest utożsamiana
z postępem oraz współczesnością. W studiach kulturoznawczych „nowość”
jest często przeciwstawiana „tradycyjności”. Zapomina się jednak przy tym,
że tradycja sama w sobie i w odbiorze ludzi jest czymś dobrym, właściwym
i pożądanym6. Co więcej – prawdziwy postęp jest możliwy jedynie wówczas,
gdy mamy do czynienia z kontynuacją i właściwym przekazywaniem wartości. „Nowość” życiowa ma sens i legitymizację tylko wówczas, gdy jest zakorzeniona w życiodajnej tradycji. Szeroko na ten temat mówi Paweł VI w encyklice Populorum progressio7. Encyklika Humanae vitae natomiast w centrum
słuszeństwa (także przez milczące ignorowanie) nauczaniu zawartemu w Humanae vitae.
Por. G. KUCHARCZYK, Profetyczna encyklika, „Miłujcie się!” 4 (2018), s. 29.
5
HV 2.
6
Por. na ten temat szerzej: W. ŚWIĄTKIEWICZ, Tradycja i wybór, Katowice–Wrocław 1997.
7
Paweł VI pisze między innymi: „Ponieważ ponadto tradycyjna cywilizacja zmaga
się z najnowszą cywilizacją przemysłową, zdarza się oczywiście, że struktury społeczne niezgodne z potrzebami współczesnymi ulegają niemal zupełnemu zanikowi. Dlatego podczas gdy ludzie dorośli sądzą, że tak życie jednostek, jak i rodzin trzeba mieścić

26

Ks. Alojzy Dróżdż

wszelkich „nowości” zawsze stawia człowieka i jego życie (stąd też jej tytuł).
Z perspektywy pięćdziesięciu już lat istotne jest, że wszystkie najważniejsze
kontynuacje profetycznego dokumentu św. Pawła VI noszą znamienne tytuły podkreślające ważność człowieka-osoby. W zakresie kontynuacji zwrócić
należy uwagę na takie tytuły jak na przykład instrukcja Donum vitae8, encyklika św. Jana Pawła II Evangelium vitae9 czy instrukcja Dignitas personae10.
We wszystkich tych dokumentach, wciąż bardzo ważnych, w centrum stawiana jest osoba ludzka i jej odpowiedzialne życie. Taki jest punkt wyjścia
dla wszelkich analiz zwianych nie tylko z ludzką prokreacją i ze wszystkimi
aspektami medycznymi leczenia bezpłodności, ale przede wszystkim z odpowiedzialnym życiem rodzinnym, społecznym, religijnym i kulturowym.
Paweł VI stawia zatem w punkcie wyjścia wszelkich odpowiedzialnych działań ludzkich humanae vitae. Oznacza to, że nie może ono być w jakikolwiek
sposób degradowane, niszczone, profanowane, alienowane, technicyzowane
ani eliminowane (jak choćby w przypadku „niepotrzebnych” już embrionów11 czy eutanazji!)12.
Aktualność treści encykliki Humanae vitae tkwi w tym, że ukazuje ona,
iż nie można „nowości życia” utożsamiać z relatywizmem moralnym. Wiadomo od wieków, że nowość, aby była rzeczywistą nowością, nie może być
w ramach tradycyjnej cywilizacji, często ciasnych i że od niej teraz odchodzić nie należy
– młodzi odwracają się od niej uważając ją za niepotrzebną zaporę, utrudniającą upragnione dojście do nowych form życia społecznego. Taki konflikt pokoleń stawia ludzi
w tej smutnej sytuacji, że albo zachowają instytucje i poglądy przodków, a wyrzekną się
postępu życia społecznego, albo też przyjmą przychodzące z zewnątrz osiągnięcia techniki i cywilizacji, a porzucą bogate w ludzkie wartości obyczaje poprzednich pokoleń.
Widzimy też w istocie często, że siły moralne, duchowe i religijne niektórych starszych
ludzi załamują się wobec trudności i że nie potrafią oni włączyć się w ten nowy świat”.
PAWEŁ VI, Encyklika o popieraniu rozwoju ludów „Populorum progressio” (26.03. 1967), 10.
8
KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania „Donum vitae” (22.02.1987), „AAS” 80 (1988), 84.
9
JAN PAWEŁ II, JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
„Evangelium vitae” (25.03. 1995), „AAS” 87 (1995), 467 (skrót: EV).
10
KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych „Dignitas personae” (8.09. 2008).
11
Tamże 21.
12
„Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden
sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. Od samych początków Kościoła
przepowiadanie apostolskie pouczało chrześcijan o obowiązku posłuszeństwa władzom
publicznym prawomocnie ustanowionym (por. Rz 13, 1–7; 1 P 2, 13–14), ale zarazem przestrzegało stanowczo, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Por. EV 71.
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skierowana przeciwko człowiekowi, nie może być skierowana przeciwko takim wartościom jak małżeństwo i rodzina. Dlatego Paweł VI jasno uwypukla
w encyklice prawdę, że prawdziwy humanizm jest nie do pogodzenia z relatywizmem moralnym, ten jest bowiem zawsze skierowany przeciwko osobie
ludzkiej i jej niezbywalnej godności. I chociaż tego Paweł VI nie rozwija tego
wątku, to jednak podkreśla, że humanizm jako taki ma bardzo jasno określone przeświadczenia moralne, które muszą wykluczać wszystkie manipulacje człowiekiem, wyrasta on bowiem z poczucia pełnej odpowiedzialności
za życie i jego przekazywanie. Wyklucza także antykoncepcję i wszystkie
przeświadczenia moralne, które człowieka dezaprobują. Jasnym potwierdzeniem tezy o konieczności uwzględnienia integralnego humanizmu jest
zawarte w Humanae vitae stwierdzenie, że „problem przekazywania życia,
podobnie jak każdy inny problem dotyczący życia ludzkiego, powinien być
tak rozpatrywany, aby – poza aspektami cząstkowymi, należącymi do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego – uwzględnił całego człowieka i całe jego powołanie, obejmujące nie
tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny. Z uwagi na to, że wielu obrońców sztucznych metod ograniczania liczby
potomstwa odwołuje się do wymogów miłości małżeńskiej, czy też odpowiedzialnego rodzicielstwa, konieczną jest rzeczą jasno określić i naświetlić te
dwa zasadnicze elementy życia małżeńskiego. Zamierzamy to uczynić, przypominając zwłaszcza niedawny, wysoce kompetentny wykład na ten temat
II Soboru Watykańskiego w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes”13.

HUMANAE VITAE STAWIA PROBLEM SENSU „NOWOŚCI”
W MORALNOŚCI
Na czym więc polega nowość w ujęciu tego profetycznego dokumentu?
Czym różni się od tego, co było wcześniej? Pytamy o sens rozwoju nowych
środków antykoncepcyjnych, o nowe patrzenie na seksualność i prokreację,
o nowe warunki życia. I od razu dostrzegamy, że dokument Pawła VI pokazuje wyraźnie, jakie wielkie jakościowe różnice występują między chrześcijańskim i pozachrześcijańskim patrzeniem na ludzkie życie i jego wartość.
Paweł VI jasno stawia prinicipia obrony życia i jego godności. Zdecydowanie odrzuca utrwalane w kulturze masowej przekonanie, iż sama
„nowość” kogokolwiek (ludzi rzekomo „wyzwolonych” z moralności, małżonków, lekarzy, terapeutów, biotechnologów, genetyków, spowiedników)
13

HV 7.
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upoważnia do odrzucenia niezbywalnych principiów moralnych. Według
Humanae vitae nowość jest bardzo ważna. Nie oznacza to jednak wcale, że komukolwiek wolno, z racji samych subiektywnych przekonań, życiem manipulować. Chodzi o to, że życie „od nowa”, „po nowemu”, „na nowo”, czy też
„w inny sposób” jest dopuszczalne z tego tylko powodu, iż upoważniają do
niego subiektywistyczne przekonania jednostki. Dokładnie wyjaśnia ten problem encyklika Veritatis splendor: „Ludzkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają
się wszystkie – choć na różne sposoby – do zasadniczej kwestii: do kwestii
wolności człowieka […]. I tak, w niektórych nurtach myśli współczesnej do tego
stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut, który ma być
źródłem wartości. W tym kierunku idą doktryny, które zatracają zmysł transcendencji lub które otwarcie deklarują się jako ateistyczne. Sumieniu indywidualnemu przyznaje się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego,
która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Do
tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem niesłusznie dodano
tezę, wedle której osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że
pochodzi z sumienia. Wskutek tego zanikł jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, „zgody z samym
sobą”, co doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu
moralnego”14.

„NOWOŚĆ” MOŻE BYĆ INTERPRETOWANA NA RÓŻNY SPOSÓB
Najpierw Paweł VI bardzo odważnie i profetycznie interpretuje „nowość” jako „strukturalne uwarunkowania” życia dzisiejszego człowieka.
Mówi więc o zmieniających się wciąż realiach życia rodzinnego, małżeńskiego, ingerencji w prokreację i w ogóle w życie ludzkie. Pokazuje Kościołowi
i światu, że cała rzeczywistość nowych warunków życia składa się z określonych elementów i współczynników. Są nimi podmioty i uczestnicy życia
seksualnego, małżeńskiego i rodzinnego, zmieniające się uwarunkowania
biomedyczne, okoliczności czasu, miejsca, sytuacji kulturowej, społecznej,
politycznej i duchowej. Paweł VI bierze to wszystko pod uwagę i mówi o konieczności humanizowania i ewangelizowania całego życia ludzkiego. Humanae vitae pokazuje jasno (a nie tylko pośrednio), że elementem strukturalnym,
najbardziej „nowym” jest konieczność obrony godności człowieka i tego
14
JAN PAWEŁ II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego
Kościoła „Veritatis splendor” (6.08.1993), Kraków 1996, 31–32 (skrót: VS).
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wszystkiego, co jest najgłębiej ludzkie. Papież ma świadomość, co naprawdę
dzieje się na świecie, i jak niespotykana jest sytuacja kulturowa na obszarach
euroatlantyckim i komunistycznym. Dlatego jednoznacznie obnaża fakt, iż
o prawdziwej „nowości” – teraźniejszości – nie świadczą i jej nie charakteryzują takie między innymi zjawiska jak: aborcja, antykoncepcja, patologie
i przemiany społeczne, ideologie i postawy ludzkie niezgodne z integralną
moralnością. Dlatego, konkluduje Paweł VI, „odpowiedzialne rodzicielstwo,
o którym teraz mówimy, w szczególniejszy sposób wiąże się z inną, i to
bardzo głęboką ideą należącą do obiektywnego porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, którego to porządku prawdziwym tłumaczem jest
prawe sumienie. Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy,
aby małżonkowie uznali swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych,
rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości”15.
Paweł VI ma świadomość prób odrzucania nauki Kościoła. Pisze zresztą sam w Humanae vitae: „Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo przyjmą podaną naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które
korzystając z pomocy nowoczesnych środków propagandy, sprzeciwiają
się nauce Kościoła. Kościół wszakże nie dziwi się temu, że podobnie jak
Boski jego Założyciel, postawiony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
Nie zaniedba z tego powodu bynajmniej nałożonego mu obowiązku głoszenia z pokorą i stanowczością całego prawa moralnego, tak naturalnego, jak
ewangelicznego.
Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw, dlatego też nie
może być ich sędzią, lecz jedynie stróżem i tłumaczem. Nie wolno mu więc
nigdy ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone,
gdy z natury swej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka”16.

HUMANAE VITAE ODSŁANIA ZDERZENIE CYWILIZACJI
Wszelkie ataki na encyklikę Pawła VI są zakorzenione w ideach ateistycznych i antyhumanistycznych. Papież Paweł VI ma świadomość tego, że
w kulturze zachodniej zwyczajna ludzka słabość jest utożsamiana z „nowoczesnością” i poczuciem postępu. Rozumie, że ateizm, dotykający boleśnie
całe narody i społeczności, w których niegdyś kwitło życie chrześcijańskie,
15
16

HV 10.
Tamże 18.
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nie jest postępem i nie jest odkrywczą nowością. Co więcej – do tego przeświadczenia nawiązują także inne, późniejsze dokumenty Kościoła. Veritatis splendor odnosi się do tego wprost, mówiąc, że „osłabienie i utrata wiary
w Boga, konsekwentnie prowadzi do rozkładu i zaniku zmysłu moralnego”.17
Encyklika Humanae vitae – jako pierwszy dokument po Soborze – odnosi
się w sposób bardzo krytyczny do owego „zaniku zmysłu moralnego”. Dlatego z taką mocą przywołuje poczucie „odpowiedzialności”. Paweł VI ma świadomość tego, że ateistyczne korzenie ma dostrzegalny w kulturze zachodniej
skrajny subiektywizm, agnostycyzm i sceptycyzm. Dziś nie jest tajemnicą, że
indywidualizm, subiektywizm, relatywizm, liberalizm i permisywizm skupiają się przede wszystkim na sprawach kwestionowania odpowiedzialności w życiu rodzinnym. Widzimy, iż to szerokie, ateistyczne kwestionowanie elementarnego poczucia godności ludzkiej i norm moralnych Paweł VI
w Humnae vitae neguje wprost. Papież jasno pokazuje, że ludzka słabość nie
może w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać błędów i wynaturzeń. Szerzej
ten wątek omawiają inne, późniejsze dokumenty magisterialne. Mówi o tym
choćby Jan Paweł II w Veritatis splendor: „Racjonalna refleksja i codzienne doświadczenie obnażają słabość, jaka znamionuje wolność człowieka. Jest to
wolność prawdziwa, ale ograniczona: nie ma absolutnego i bezwarunkowego punktu wyjścia w sobie samej, ale w warunkach egzystencji, wewnątrz
których się znajduje i które zarazem stanowią jej ograniczenie i szansę. Jest to
wolność istoty stworzonej, a więc wolność dana, którą trzeba przyjąć niczym
kiełkującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost. Stanowi konstytutywny składnik owego wizerunku istoty stworzonej, który leży
u podstaw godności osoby: rozbrzmiewa w niej głos pierwotnego powołania, którym Stwórca wzywa człowieka do prawdziwego Dobra, a bardziej
jeszcze – poprzez objawienie Chrystusa – do nawiązania przyjaźni z Nim,
do udziału w życiu samego Boga. Jest zarazem niezbywalnym samoposiadaniem i uniwersalnym otwarciem na wszystko co istnieje, przez przekroczenie siebie ku poznaniu i miłości drugiego. Wolność jest zatem zakorzeniona
w prawdzie człowieka i skierowana ku wspólnocie”18.
Dziś wiemy już na pewno, że Humanae vitae spotkała się z wrogim przyjęciem19. Głównym powodem jej szerokiego zakwestionowania był fakt, iż
Paweł VI otwarcie upomniał się o odnowienie autentycznie chrześcijańskiej
VS 106.6
VS 86.
19
Zobacz obszerne opracowanie na ten temat: A. F. DZIUBA, Drogi powstania i recepcji „Humanae vitae”, [w:] Człowiek, miłość, rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA , Lublin 1999, s. 17–82.
17
18
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moralności20. Ataki na Humnae vitae mają korzenie ateistyczne. Paweł VI –
dziś święty – bardzo odważnie i odpowiedzialnie wskazuje światu to, co zostało dwadzieścia lat później nazwane „zderzeniem cywilizacji”.
Zderzenie cywilizacji jest faktem. Jest procesem trwającym od pięćdziesięciu już lat. W tym kontekście Paweł VI mocno staje w obronie człowieka.
Główną przyczyną zderzenia cywilizacji, zresztą do tej pory zjawiska jeszcze
niezbyt głęboko przebadanego, jest dechrystianizacja kultury. Paweł VI odważnie, jak męczennik ducha, mierzy się ze zderzeniem cywilizacyjnym, broniąc i człowieka, i Boga. W związku z tym można przywołać fragment analizy dokonanej przez Renatę Galcewą. Pisze ona miedzy innymi tak: „Wraz
z awangardą bestia wyszła z bezdennej przepaści na arenę sztuki i poprzez
awangardę kulturalną szykowała się do swego ostatniego i rozstrzygającego
boju. My uczestniczymy w końcowym akcie tego dramatu antropologicznego i równocześnie historycznego misterium bogoburstwa. W ciągu ostatnich
dwóch wieków – według Maurice’a Clavela, dwóch wieków z Lucyferem – kultura, jak mi się wydaje, przeszła rzeczywiście drogę od Lucyfera do Arimana
(jeśli użyć klasyfikacji duchów zła, zaproponowanej przez mojego rodaka
Wiaczesława Iwanowa). Mamy przed sobą drogę, którą przeszło bogoczłowieczeństwo od aroganckiej próby zrównania się z Bogiem do upojenia upadkiem, od współzawodnictwa ze Stwórcą do bezpośredniej destrukcji człowieka. Przy czym początkowa nieśmiała niewiara, kiedy dusza, utraciwszy
wiarę, tęskni jeszcze za świętością, została zastąpiona złośliwym triumfem
niewiary i nienawiści wobec sacrum”21.
Paweł VI w Humanae vitae staje w obronie nie tylko godności człowieka, ale i podstawowych norm moralnych. W 1968 roku, jak zauważa Renata
Galcewa, pojawia się „nowy typ człowieka”. Autorka mówi między innymi:
„Proszę zwrócić uwagę, jaki to typ bohatera buszuje po stronicach współczesnych utworów literackich, patrzy na nas z ekranu, prezentuje się na
scenie teatralnej. A na estradach? Nieludzkie, małpie konwulsje, rytmiczny
grzmot, który godzi w biologiczną naturę ludzkiego organizmu, siarczane
kłęby dymu wokół „artysty” i wreszcie szaleńcza psychoza wielotysięcznych
tłumów. Jest to prawdziwy świat piekielny, sabat (sami uczestnicy tych „rozrywek” tak właśnie nazywają swoje schadzki).
Wdrażany do świadomości przez współczesną kulturę bohater naszych
czasów jest istotą o zwierzęcych instynktach i wypaczonej, cielesnej duszy,
inaczej mówiąc, jest skrajnym przeciwieństwem bohatera tradycyjnego.
G. KUCHARCZYK, Profetyczna encyklika, „Miłujcie się!” 4 (2018), s, 28–31.
R. GALCEWA, Dechrystianizacja kultury wyzwaniem dla Kościoła, „Znaki Czasu” 25
(1992), s. 29–38.
20
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Przesłanie tego nowego agresora w naszym świecie sprowadza się do drwiny ze wszystkich dziesięciu przykazań (ich obrona stała się dzisiaj czymś
niezręcznym, nieprzystojnym). Nie kłam, nie zabijaj, nie pożądaj cudzej własności, czcij ojca i matkę, miłuj Boga, kochaj bliźniego, nie czyń sobie bożków
itd. – wszystkie przykazania zostały zastąpione swymi przeciwieństwami”22.

DRUGA ODSŁONA ZDERZENIA CYWILIZACJI
Zderzenie cywilizacji jest faktem. Warto w tym miejscu przywołać pracę
Samuela P. Huntingtona23, gdzie w rozdziale zatytułowanym La revanche de
Dieu autor, powołując się na inne ważne opracowania, pisze między innymi:
„W pierwszej połowie XX wieku elity intelektualne zakładały, że modernizacja ekonomiczna i społeczna prowadzi do obumierania religii i zaniku jej
znaczenia w życiu człowieka. Założenie to podzielali zarówno zwolennicy tej tendencji, jak i ci, którzy nad nią ubolewali. Świeccy modernizatorzy
z wielką radością witali wypieranie przesądów, mitów, irracjonalności i rytuałów, tego fundamentu wszystkich religii, przez naukę, racjonalizm i pragmatyzm. Nowe społeczeństwo miało być tolerancyjne, racjonalne, pragmatyczne, postępowe, humanistyczne i świeckie. Zaniepokojeni konserwatyści
przestrzegali przed straszliwymi konsekwencjami, jakie przyniesie jednostce
i społeczeństwu zanik wierzeń i instytucji religijnych oraz zapewnianego
przez religię moralnego przewodnictwa. Skończy się to anarchią, deprawacją, podkopie fundamenty cywilizowanego życia. «Jeśli nie będziecie mieli
Boga (a jest On zazdrosny), trzeba wam będzie oddawać hołd Hitlerowi lub
Stalinowi» – stwierdzał T.S. Eliot”24.
S. P. Huntington jednak konkluduje: „W drugiej połowie XX wieku okazało się, że owe nadzieje i obawy nie miały podstaw. Modernizacja ekonomiczna i społeczna przybrała skalę globalną, a jednocześnie na całym świecie
nastąpiło odrodzenie religii. Ta «zemsta Boga, la revanche de Dieu», jak określa
to zjawisko Gilles Kepel, objęła wszystkie kontynenty, wszystkie cywilizacje
i praktycznie wszystkie kraje. W połowie lat siedemdziesiątych, jak zauważa
Kepel, odwrócił się trend zmierzający do sekularyzacji i dostosowania religii do sekularyzmu. Ukształtowała się nowa postawa religijna, która nie
miała już na celu przystosowania się do świeckich wartości, lecz odrodzenie

R. GALCEWA, Dechrystianizacja kultury wyzwaniem dla Kościoła, dz. cyt. s. 33.
S. P. HUNTINGTON, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.
24
Tamże, s. 129.
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sacrum jako podstawy organizacji społeczeństwa – przez zmianę tego społeczeństwa, gdyby zaszła taka konieczność”25.
Wątek zderzenia cywilizacji szeroko omawia przede wszystkim Jan Paweł II, miedzy innymi w Evangelium vitae. Papież mówi z mocą, nawiązując
wprost do Humanae vitae: „Poszukując najgłębszych korzeni walki między
„kulturą życia” a „kulturą śmierci”, nie możemy uznać za jej jedyną przyczynę wspomnianej wyżej, wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść do sedna
dramatu, jaki przeżywa współczesny człowiek: jest nim osłabienie wrażliwości
na Boga i człowieka, zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym
zdominowanym przez sekularyzm, którego wpływy przenikają nawet do
wnętrza wspólnot chrześcijańskich i wystawiają je na próbę. Kto poddaje się
oddziaływaniu tej atmosfery, łatwo może się znaleźć w zamkniętym kole,
które wciąga go niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na Boga, traci się także
wrażliwość na człowieka, jego godność i życie; z drugiej strony, systematyczne
łamanie prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej materii poszanowania życia ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia
zdolności odczuwania ożywczej i zbawczej obecności Boga”.26

HISTORIA LUDZKA MUSI BYĆ OPARTA NA „PLANIE BOŻYM”
Aktualność, piękno i profetyczny charakter encykliki Humanae vitae
mają swe źródło w tym, że Paweł VI jasno mówi o „planie Bożym” wobec
każdego człowieka. Temat ten będzie rozwijał Jan Paweł II w Katechezach
o małżeństwie i rodzinie, mówiąc o znaczeniu „zamysłu Bożego”. Paweł VI
jako zasadnicze kryterium wszelkich ocen aktów ludzkich stawia „wierność
Bożemu planowi”. W kontekście odpowiedzialnego rodzicielstwa sprawę
ujmuje następująco: „Słusznie zwraca się uwagę na to, że współżycie płcio25
Elementem owego odrodzenia religijnego była między innymi ekspansja niektórych religii, zdobywających nowych wyznawców w krajach, gdzie ich przedtem nie było.
Przede wszystkim jednak odrodzenie polegało na tym, że ludzie wracali do tradycyjnych religii wyznawanych przez ich społeczności i nadawali im nowe znaczenie. Wielu
wyznawców chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, hinduizmu, buddyzmu i prawosławia,
praktykujących dotąd od przypadku do przypadku, odkrywało na nowo znaczenie wiary
i angażowało się w praktyki religijne. W obrębie wszystkich tych religii powstały ruchy
fundamentalistyczne, walczące o oczyszczenie religijnych doktryn i instytucji, a także
przekształcenie indywidualnych, społecznych i publicznych wzorców zachowania tak,
by były zgodne z zasadami religii. Ruchy fundamentalistyczne mają gwałtowny charakter
i mogą wywierać znaczący wpływ polityczny. Por. S. P. HUNTINGTON, Zderzenie cywilizacji, dz. cyt. s. 130.
26
EV 21.
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we narzucone współmałżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz z jego
uzasadnionymi życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości i dlatego
sprzeciwia się temu, czego słusznie domaga się ład moralny we wzajemnej
więzi między małżonkami. Podobnie, jeżeli się sprawę dobrze rozważy, trzeba przyznać, że taki akt wzajemnej miłości dokonany z uszczerbkiem dla
zdolności przekazywania życia którą Bóg-Stwórca wszechrzeczy związał
z tym aktem specjalnymi prawami – pozostaje w sprzeczności zarówno z planem Bożym, według którego małżeństwo zostało ustanowione, jak i z Wolą
Pierwszego Twórcy ludzkiego życia. Jeżeli więc ktoś korzysta z daru Bożego
pozbawiając go, choćby tylko częściowo, właściwego znaczenia i celowości,
działa wbrew naturze tak mężczyzny jak i kobiety, a także wbrew głębokiemu ich zespoleniu. I właśnie dlatego sprzeciwia się też planowi Boga i Jego
świętej woli. Kto natomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw przekazywania życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez Stwórcę. Jak bowiem człowiek,
ogólnie biorąc, nie posiada nieograniczonej władzy nad swoim ciałem, tak
również – i to w zgoła szczególniejszy sposób, nie ma on jej nad zdolnością
rozrodczą, ponieważ z natury swojej odnosi się ona do przekazywania życia
ludzkiego, którego początkiem jest sam Bóg”27. I to jest sam rdzeń Humanae
vitae, aktualny dziś – i zawsze.
Wydaje się, że trafnym komentarzem na temat nieliczenia się z Bożym
planem są słowa Iriny Alberti, rosyjskiej intelektualistki, która pisze miedzy innymi tak: „Cały Wschód stanowi bezcenną i straszliwą lekcję na temat tego, co dzieje się z ludzkością, kiedy głosi się śmierć Boga i gdy na tej
śmierci zamierza się budować nowe społeczeństwo i formuje takiego człowieka, który, oczywiście, już nie może istnieć na Boży obraz i podobieństwo.
Wydaje się, że ta lekcja jest bardzo mało brana pod uwagę na Zachodzie.
A tymczasem w tej wolnej i bogatej części globu mamy taką samą tendencję,
jakkolwiek wyraża się ona w sposób bardziej subtelny, kiedy odrzuca się
historię jako coś osadzonego w planie Bożym. Mówi się co prawda, że doświadczenia innych nikogo niczego nie nauczyły; wydaje mi się jednak, że
jesteśmy w trakcie porównywania czysto ekonomicznych aspektów komunizmu z systemem wolnej inicjatywy i gospodarki rynkowej oraz przyswajania
sobie jego lekcji, kiedy w oparciu o te obserwacje uznaje się komunizm za
utopię i wampira”28.
Irina Alberti w swym wykładzie dotyczącym duchowego klimatu na
Zachodzie stwierdza jednoznacznie, iż „lekcja, jaką nam daje doświadczenie
27
28
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I. ALBERTI, Śmiertelna pokusa ludzkości, „Znaki Czasu” 25 (1992) s. 5.
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krajów i narodów, które musiały przecierpieć komunizm i żywić go swoją
krwią (a powiedziałabym – w sposób szczególny Rosja, gdyż właśnie ona
zapoczątkowała ucieleśnienie utopii komunistycznej) ta lekcja jest o wiele
głębsza i bardziej znacząca aniżeli aspekty ekonomiczne, które są jedynie
konsekwencją tego, co dokonało się w Rosji, bardziej niż gdzie indziej w znaczeniu psychologicznym, duchowym, ontologicznym, eschatologicznym:
tendencja, powiedziałabym, do zastąpienia człowieka stworzonego na obraz
Boży czymś innym. Co do tego zgadzam się z Miedwiediewem: doszło do
najcięższego grzechu, grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Z druzgocącą
jasnością ukazują się nam owoce i skutki, jeśli tylko zechcemy i odważymy
się na to spojrzeć. Zachód potrzebuje tej lekcji, gdyż naraża się na takie same
niebezpieczeństwa. Ale także ludzie mieszkający na Wschodzie, gdzie mimo
upadku reżimu totalitarnego zdaje się pojawiać wciąż ta sama pokusa, winni
sobie tę lekcję przyswajać”29.

NAJBARDZIEJ AKTUALNY DZIŚ PROBLEM
TO „PROBLEM CZŁOWIEKA”
Humanae vitae dowodzi, że przez minione pięćdziesiąt lat największym problemem człowieka był on sam. Dlatego wciąż aktualne jest płynące z dokumentu Pawła VI wołanie o „integralną wizję człowieka”30. Przez
całe minione pięćdziesięciolecie byliśmy świadkami rośnięcia w siłę, głównie
na naszym kontynencie, dwóch potężnych ideologii: kolektywistycznej i liberalistycznej. „Były to ideologie wobec siebie antagonistyczne. Wszelako
obydwom towarzyszył ten sam cel, to samo prometejskie dążenie do postawienia człowieka na miejscu Boga. Zarówno totalitaryzm, jak i liberalizm,
podjęły walkę z Bogiem. Na Jego tronie postanowiono umieścić człowieka.
Obrano jednak do tego celu różne drogi. Ateistyczny marksizm i komunizm
degradowały, a nawet unicestwiały jednostkę ludzką na rzecz społeczeństwa, bezosobowej masy. Kolektyw urastał do rangi Absolutu. Natomiast
liberalizm zachodni, wywodzący się z idei oświeceniowych, zabsolutyzował
z kolei jednostkę ludzką. Ogłosił ją istotą całkowicie wolną, nie podlegającą
żadnym zobowiązaniom moralnym, nie mającą żadnych powinności”31. To,
I. ALBERTI, Śmiertelna pokusa ludzkości, art. cyt. s. 6.
HV 7.
31
I. DEC, Filozofia realistyczna o samostanowieniu się człowieka, [w:] Ku odnowie człowieka
i społeczeństwa, red. I. DEC, Wrocław 1996, s. 24; Por. Z. ZDYBICKA, Kulturowe zawirowania
wokół człowieka końca XX wieku, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 3 (1995) nr 1, s. 89–90.
29
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że antropologia marksistowska przeszła liczne mutacje, nie oznacza wcale,
że ideologie liberalistyczne są dobre.
Dziś wiemy na pewno, że postawienie pytania o problemy człowieka
związane z godną i odpowiedzialną prokreacją w małżeństwie i rodzinie
mówi nam o konieczności istnienia integralnej wizji człowieka. Tej wizji
nie przedstawia ani marksizm, ani dzisiejszy liberalizm. Paweł VI pokazuje w Humanae vitae nie tylko to, co z seksualnością człowieka mogą zrobić
sztuczne ingerencje w prokreację, ale także to, co może stać się z całym człowieczeństwem , jeśli odrzuci się odpowiedzialność za życie. I ta nauka jest
aktualna do dziś.
Paweł VI wskazuje, że rozliczne formy zniewolenia wyrastają z fałszywego obrazu człowieka i wyrugowania Boga, Stwórcy i Zbawcy (Transcendencji). Jest to niewola fałszu i grzechu32. „Z taką właśnie myślą liberalistyczną krzyżuje swe szpady Kościół. Staje przed człowiekiem z prawdą
o człowieku i o Bogu, który ratuje, wybawia człowieka. «Nur ein Gott kann
uns retten – Tylko Bóg może nas ocalić» – jak wołał w połowie ubiegłego
stulecia Martin Heidegger”33.
Paweł VI ma świadomość, że w ubiegłym stuleciu zbyt wielu poszukiwało (i wielu ciągle poszukuje) prawdy o człowieku na polu nurtów filozoficznych nieprzystających do chrześcijaństwa. Rozumie, że w obszarze kultury od dziesiątków lat panuje ogromny pluralizm antropologiczny. Wie, że
lansuje się wiele, niekiedy bardzo zróżnicowanych, a nawet sprzecznych ze
sobą teorii człowieka. I dlatego jasno wskazuje na problem Kościoła, Matki
i Nauczycielki34, problem możliwości zachowania Prawa Bożego35, panowania nad sobą36, tworzenia klimatu sprzyjającego czystości37, odpowiedzialności władz publicznych38, odpowiedzialności ludzi nauki39, problemy lekarzy
i służby zdrowia40, problemy odważnego świadectwa małżonków chrześcijańskich41 i apostolatu rodzin.42
Na temat grzechu zobacz szerzej J. ORZESZYNA, Społeczno-eklezjalny wymiar Sakramentu Pokuty, Kraków 1996, s. 63–126.
33
I. DEC, Filozofia realistyczna o samostanowieniu się człowieka, art. cyt. s. 25.
34
HV 19.
35
Tamże 20.
36
Tamże 21.
37
Tamże 22.
38
Tamże 23.
39
Tamże 24.
40
Tamże 27.
41
Tamże 25.
42
Tamże 26.
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Paweł VI w całym swym wykładzie o człowieku i jego życiu pokazuje,
że nie tylko w dziedzinie seksualności i życia małżeńskiego doszło do wyraźnego okrojenia i spłycenia prawdy o człowieku, do czego przyczyniły się najpierw filozofie o profilu neopozytywistycznym, a następnie, jeszcze mocniej,
ruchy anti-life. Zawężona wizja człowieka stworzyła ogromne zagrożenie dla
racjonalnych wartości humanistycznych i doprowadziła do tworzenia kultury, w której człowiek stawał się przedmiotem różnorodnych manipulacji
i bywał redukowany do roli narzędzia43.
W takiej sytuacji zachodzi pilna potrzeba, by wrócić do chrześcijańskiego, wręcz klasycznego, realistycznego nurtu filozofii, w którym buduje się
obraz człowieka na bazie szeroko rozumianego personalizmu. „To właśnie
człowiek jawi się sobie samemu, czyli doświadcza siebie i to zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz – jako byt szczególny, jako byt cielesno-duchowy,
zdolny do intelektualnego poznania, bezinteresownej miłości, obdarzony
wolnością, przekraczający normy zdeterminowanej i nieświadomej przyrody. Człowiek, pozwalający „mówić” swemu egzystencjalnemu doświadczeniu, jawi się sobie samemu jako dziecko ziemi odziane w materię przyrody,
wychylające się jednak ku światu ponadzmysłowemu, nieskończonemu, poprzez swego niematerialnego ducha”44.
Mało się dotąd chyba mówiło i pisało, że Paweł VI widzi właściwe rozwiązanie problemów prokreacyjnych w osobistym uświęceniu się małżonków. Wprost mówi: „Takie bowiem powierza im (małżonkom) Pan zadanie,
aby ukazywali ludziom świętość i słodycz tego prawa, dzięki któremu ich
wzajemna miłość wiąże się ściśle z tą ich frakcją przez którą współdziałają
oni z miłością Boga, Twórcy ludzkiego życia.
Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczać trudności, niejednokrotnie
poważnych, na które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich
bowiem, jak i dla każdego z nas, ciasna jest brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota. Jednakże niech nadzieja tego żywota, niby najjaśniejsze światło, oświeca im drogę, gdy mężnie decydują się na to, by na tym świecie żyć
w trzeźwości, sprawiedliwości i pobożności, świadomi w pełni, iż przemija postać
tego świata”45.
W kontekście eschatologicznym Paweł VI z całą mocą przypomina, iż
dzisiejsze, masowo pojawiające się argumenty za antykoncepcją, za „wyzwoloną seksualnością”, są argumentami skrajnie subiektywistycznymi.
Nie wytrzymują one krytycznej analizy moralności integralnej. Nie wolno
Z. ZDYBICKA, Kulturowe zawirowania wokół człowieka końca XX wieku, art. cyt. s. 90.
I. DEC, Filozofia realistyczna o samostanowieniu się człowieka, art. cyt. s. 64–65.
45
HV 25.
43

44
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zapomnieć, że odpowiedzialność za życie i prokreację ma również wymiar
eschatologiczny. Szerzej nawiązuje do tego wątku Jan Paweł II w Evangelium vitae, gdzie miedzy innymi stwierdza: „Właśnie w ten sposób można
interpretować odpowiedź Kaina na pytanie Boga: Gdzie jest brat twój, Abel?:
Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (Rdz 4, 9). Tak, każdy człowiek jest
„stróżem swego 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. Natomiast absolutyzacja wolności w indywidualistycznym ujęciu prowadzi do ogołocenia
jej z pierwotnej treści oraz do przekreślenia jej najgłębszego powołania i godności”46.
Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: „wolność
zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego
człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy
ją z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji
i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki
prawdy obiektywnej i powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia
osobistego i społecznego, wówczas człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i niepodważalnego punktu odniesienia dla swoich
decyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po
prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem”47.
Nawiązując do Humanie vitae Jan Paweł II pyta, gdzie leżą przyczyny tak
paradoksalnej sprzeczności w nieodpowiedzialnym podchodzeniu do życia?
I daje wciąż aktualną odpowiedź: „Możemy je odkryć poprzez całościową
ocenę zjawisk w dziedzinie kultury i moralności, poczynając od tej mentalności, która doprowadzając do skrajności, a nawet wypaczając pojęcie subiektywności, uznaje za posiadacza praw tylko tego, kto dysponuje pełną albo przynajmniej zaczątkową autonomią i wychodzi już ze stanu całkowitej zależności
od innych. Czyż można jednak pogodzić takie założenie z uznaniem człowieka za istotę, którą nie można „rozporządzać”? Teoria praw człowieka opiera się
właśnie na uznaniu faktu, że człowiek, inaczej niż zwierzęta i rzeczy, nie
może podlegać niczyjemu panowaniu. Trzeba tu wspomnieć także o pewnym sposobie myślenia, który skłonny jest utożsamiać godność osobową ze zdolnością do bezpośredniego porozumiewania się z innymi za pomocą języka – w sposób doświadczalnie sprawdzalny. Jest oczywiste, że w takich warunkach nie
46
47

EV 19.
Tamże.
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ma na świecie miejsca dla kogoś, kto – jak na przykład nie narodzone dziecko
albo człowiek umierający – jest podmiotem strukturalnie słabym, wydaje się
zupełnie zdany na łaskę innych osób, jest od nich całkowicie uzależniony
i umie się porozumiewać tylko niesłyszalnym językiem głębokiej symbiozy
uczuć. Tak więc czynnikiem kształtującym decyzje i działania w sferze relacji
między osobami i współżycia społecznego staje się siła. Jest to jednak dokładne zaprzeczenie tego, do czego dążyło w ciągu dziejów państwo prawa
jako wspólnota, w której «racja siły» zostaje zastąpiona przez «siłę racji»”48.
Oczywiście – „siła racji” jest niczym innym, jak „siłą Prawdy”. Paweł VI na
przestrzeni całego dokumentu wskazuje, chociażby w wątku o naturalnym
prawie moralnym, że prawda nigdy nie zniewala człowieka, ale zawsze wyzwala i uszczęśliwia.
Papież Paweł VI wyraźnie wpisuje ten wątek w imperatywy konieczności poznawania całej prawdy o małżeństwie i rodzinie. W centrum stawia fakt, że małżeństwo i posiadanie potomstwa nie mogą być wynikiem
egoistycznego przypadku, czyjegoś interesu lub kaprysu. Dlatego tak ważne
i wciąż obowiązujące jest fundamentalne stwierdzenie doktrynalne z Humanae vitae, iż „miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę
i godność dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie ona –
jakby z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego
bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi.
Małżeństwo bowiem nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub owocem
ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości.
Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej
wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat
i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera
godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”49.

PODSUMOWANIE
Na zakończenie należy zaznaczyć, że encyklika Humanie vitae zasługuje
na ciągłą recepcję przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze – jest
jednym z najbardziej „humanistycznych” dokumentów, i to nie tylko ekle48
49

Tamże.
Tamże 8.
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zjalnych, w dziejach. Ten integralny humanizm został nakreślony przez Pawła VI dokładnie w momencie granicznym między rozliczeniami „ataków na
życie” po XX wojnie światowej a rozkwitem nowoczesnych „ataków na życie” w społeczeństwie postmodernistycznym. Omawiany dokument wskazuje człowiekowi drugiej połowy XX wieku niezbywalną wartość każdego
ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Z tym wiąże
się konieczność kształtowania poczucia odpowiedzialności za całe ludzkie
życie. „Co więcej, odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy,
w szczególniejszy sposób wiąże się z inną, i to bardzo głęboką ideą należącą
do obiektywnego porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, którego
to porządku prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie”50.
Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy uznanie przez
małżonków swych obowiązków wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny
i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii
wartości. „Konsekwentnie, w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie
mogą oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę
i w sposób niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania;
przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu
Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz
w jego aktach, a z drugiej – określonego w stałym nauczaniu Kościoła”51.
Po drugie, dokument Pawła VI otwiera nowe możliwości pro-life. Ten
potencjał jest oczywiście wciąż doskonalony i rozwijany. Oddzielnym zagadnieniem jest piękna kontynuacja nauczania o wartości życia przez Jana
Pawła II i Benedykta XVI. Według przedstawicieli władz organizacji Human
Life International (HLI), Benedykt XVI „zostanie zapamiętany jako obrońca
małżeństwa i przeciwnik zamrażania ludzkich embrionów. Prałat Ignacio
Barreiro wyraził uznanie dla bezkompromisowej postawy emerytowanego
papieża, która była przedmiotem ataków ze strony zwolenników cywilizacji
śmierci”52. To ścieranie się kultury życia i kultury śmierci jest do dziś niemal
codziennym zjawiskiem, dlatego konieczne jest, by do wszystkich dotarły
światło i nadzieja płynące z Humnae vitae i dokumentów po niej ogłoszonych53.
Tamże 10.
Tamże.
52
Organizacje Pro-life: Benedykt XVI zapamiętany jako obrońca życia i rodziny, http://
www.pch24.pl/organizacje-pro-life--benedykt-xvi-zapamietany-jako-obronca-zycia-irodziny,13019,i. html#ixzz5aENOnjUN (24.11.2018).
53
Świadczy o tym choćby to, że w 2018 roku „sto tysięcy Irlandczyków wyszło na
ulice Dublina, by bronić życia i zdecydowanie opowiedzieć się przeciwko zalegalizowaniu aborcji. Tamtejszy rząd dąży do zniesienia Ósmej poprawki do konstytucji, będącej
50
51
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HUMANAE VITAE IS A CONSTANT CRY FOR THE „NEWNESS” OF LIFE
„Humanae vitae” is a constant cry for the „newness” of life. Pope Paul VI in his encyclical
Humanae vitae, proclaimed 50 years ago, still reveals the current need to defend humanism. It is a defense not only of Christian humanism, but of integral humanism, which is
indicated by the title of the encyclical itself: Humanae vitae. The problems shown in this
document are still valid. This is primarily a problem of responsibility for life, responsibility for conjugal love and its characteristic features, responsibility for conceived life and its
development. In his analyzes, Paul VI sets before us three new anthropological categories.
First, this is the category of “new life”. Then this is the category of “integral morality”.
And finally – the category of “clash of civilizations”. The latter is particularly visible today
in media culture.
tłum. Alojzy Drożdż

w tym kraju jedyną podstawą prawną dla ochrony życia nienarodzonych. W tej sprawie
25 maja ma się odbyć referendum.
„Nie może być tak, że prawa do życia odbiera się nienarodzonym, kiedy zdiagnozuje się u nich jakąś chorobę albo stwierdzi, że do poczęcia doszło w wyniku przemocy.
Także tym dzieciom przysługuje najbardziej fundamentalne z wszystkich praw, jakim
jest prawo do życia”. Irlandzcy biskupi piszą o tym w specjalnym liście włączając się
tym samym w przedreferendalną debatę na temat zniesienia Ósmej poprawki do konstytucji, będącej w tym kraju jedyną podstawą prawną dla ochrony życia nienarodzonych.
Przypominają, że „nie istnieje żadne życie, które pozbawione byłoby wartości”. Wskazują zarazem na pokrętność języka stosowanego przez zwolenników aborcji. Gdy mówią
o zdrowym, oczekiwanym potomstwie używają słowa „dziecko”, natomiast w przypadku choroby i odrzucenia określane jest ono mianem „płodu” lub „embrionu”. „Stanowczo sprzeciwiamy się temu, by ktokolwiek mógł decydować o tym, kto może dalej żyć,
a kto musi umrzeć” – piszą irlandzcy biskupi […]. Przeciwnicy zmian podkreślali, że nie
można też ulegać promowanej nowomowie głoszącej, że ten kto jest za życiem równocześnie występuje przeciwko kobietom. „Obydwoje są ważni: dziecko i matka” – to słowa
towarzyszyły irlandzkiemu marszowi dla życia”. Por. Irlandia: rośnie świadomość Pro-life,
http://pl.radiovaticana.va/news/2018/03/15/irlandia_ro%C5%9Bnie_%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87_pro-life/1367144 (15.03.2018).

SOSNOWIECKIE

TSTUDIA
EO L O G IC Z N E

TOM XIV
Rok 2018/2019

Ks. Jan Kalniuk MS
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Rzeczywistość, która jest określana słowem miłość jest bogata i złożona,
tak bardzo złożona, że trudno jest zaprezentować jej jedną formułę, w której
można by zamknąć wszystkie treści, jakie kryją się pod tym słowem. Wszystkie więc określenia miłości, jakie dotychczas poznaliśmy, prowadzą do jednego, niepodważalnego wniosku: miłość to rzeczywistość złożona i wieloaspektowa. Opublikowana pięćdziesiąt lat temu encyklika Humanae vitae to
wielka, ponadczasowa prezentacja chrześcijańskich zasad moralnych miłości
małżeńskiej i rodzinnej1.
Człowiek nie może żyć bez miłości. Bez niej pozostaje istotą niezrozumiałą. Jego życie pozbawione będzie sensu, jeśli nie objawi się mu miłości,
jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni jej w jakiś sposób swoją, jeżeli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. W dzisiejszym
świecie słowo miłość powtarzane jest we wszystkich przypadkach miliony
razy; pojawia się ono w rozmowach codziennych, w rozprawach naukowych
i dyskusjach. Szczególnego wymiaru nabiera jednak w życiu małżeńskim
i rodzinnym. „Miłość małżeńska – jak pisze Ojciec Święty Paweł VI – naj1
Por. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 2–6 (skrót: HV).
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lepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy
rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła –
z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo
na niebie i na ziemi”2. Od pomnożenia miłości zależy ocalenie świata, i to nie
tylko w kategoriach nadprzyrodzonych, ale i ziemskich. «Miłość jest główną
energią i główną treścią zbawienia» – pisał Karol Wojtyła”3. W niniejszym artykule autor zamierza zaprezentować ponadczasową, precyzyjną wizji miłości małżeńskiej i rodzinnej, jaką nakreślił pięćdziesiąt lat temu papież Paweł
VI w swojej Encyklice Humanae vitae.

ISTOTA ODPOWIEDZIALNEJ MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ
UKAZANA W ENCYKLICE HUMANAE VITAE
Miłość małżeńska, tak jak samo małżeństwo, pochodzi od Boga i ma
miejsce w Jego planach. Bóg stworzył człowieka z miłości i powołał go do
miłości. Bóg jest Miłością. Jako pełnia miłości Bóg pragnął dzielić się sobą.
Stworzył więc człowieka, aby jemu udzielić siebie. Człowiek zaś rodzi się
obdarzony pragnieniem miłości i pragnieniem kochania. Do realizacji swego
planu miłości Bóg powołuje małżonków. Przez wzajemne oddanie się mężczyzny i kobiety, skierowane w rodzinie ku przekazywaniu życia, małżonkowie realizują Boży plan miłości, uczestnicząc w miłości samego Boga4.
Paweł VI, prezentując w encyklice Humanae vitae głębię prawdziwej miłości małżeńskiej i rodzinnej, tak ją określa: jako dar Stwórcy, jest ona „na
wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa. Toteż nie chodzi tu tylko o zwykły impuls popędu lub uczuć, ale także, a nawet przede wszystkim,
o akt wolnej woli, zmierzającej do tego, aby miłość ta w radościach i trudach
codziennego życia nie tylko trwała, lecz jeszcze wzrastała, tak ażeby małżonkowie stawali się niejako jednym sercem i jedną dusza i razem osiągnęli
swoją ludzką doskonałość”5.
Podstawowym prawem ludzkiego doskonalenia się w małżeństwie i rodzinie poprzez miłość jest gotowość do ofiary i poświęcenia się dla współmałżonka. Przez sakrament małżeństwa wszelkie wysiłki podejmowane
z miłością wobec żony czy wobec męża znajdują adresata w samym Chrystusie, gdyż jest to związek miłości małżonków w Panu. „Małżeństwo boTamże 8.
K. WOJTYŁA, Znak, któremu sprzeciwiać się będą, Poznań 1976, s. 46 i 49.
4
Por. HV 8.
5
Tamże 9.
2
3
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wiem nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych
sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu,
aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do
takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować
równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych
ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”6 – pisze
Paweł VI. Prawdziwa miłość chce dobra dla drugiej osoby, jest służbą człowieka i dla człowieka, pomocą w jego rozwoju, darem składanym z siebie.
Prawdziwa miłość małżeńska i rodzinna jest więc bezinteresowna, życzliwa,
troszcząca się o drugiego człowieka, biorąca za niego odpowiedzialność, stale gotowa do ofiary dla jego dobra, zdobywająca się na przebaczenie. „Prócz
tego miłość małżeńska jest wierna i wyłączna aż do końca życia, to znaczy
jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w tym dniu, w którym wolni i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim. Choćby ta wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności, to jednak nikomu nie wolno uważać
jej za niemożliwą, wręcz przeciwnie, jest zawsze szlachetna i pełna zasług.
Przykłady tak licznych w ciągu wieków małżonków dowodzą nie tylko tego,
że wierność jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz ponadto, że stanowi ona
niejako źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście”7.
Nauczanie Pawła VI, że miłość małżeńska jest wierna i wyłączna, choć
od jego przedstawienia minęło pięćdziesiąt lat, ma ciągle zasadnicze znaczenie dla małżonków katolickich; szczególnie w obecnych czasach, gdy
poprzez środki masowego przekazu upowszechniane są wzory zachowań
„wierności” bagatelizujące wręcz przymiot wyłączności w miłości małżeńskiej. Błędnie pojmuje się wierność małżeńską jako wspólne mieszkanie,
dopuszczając możliwość tak zwanego osobistego życia, które polega na „cichych”, akceptowanych zdradach współmałżonka.
Małżonkowie, którzy łączą się w Chrystusie, muszą ciągle pamiętać
o nauce Zbawiciela, który wzywa ich nie tylko do wierności zewnętrznej,
lecz i wewnętrznej, dotyczącej sfery myśli i pragnień. „Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam: każdy kto pożądliwie patrzy
na kobietę, już z nią się dopuścił cudzołóstwa w swoim sercu” (Mt 5,27 - 28).
Zasada wyłączności w miłości małżeńskiej w sposób istotny wyróżnia miłość małżeńską i rodzinną spośród wszystkich innych miłości odczuwanych
wobec innych osób. Wyłączność miłości małżeńskiej wypływa z osobowe6
7

Tamże 8.
Tamże 9.
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go oddania się małżonków sobie. „Żona nie rozporządza własnym- ciałem,
lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona”
(1 Kor 7, 4).
Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności
osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: „A tak już nie są dwoje,
lecz jedno ciało” (Mt 19, 6). Tak więc małżonkowie powołani są do ciągłego
wzrostu w komunii przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego, całkowitego daru8. Miłość małżeńska i rodzinna zmierza do jedności
głęboko osobowej, która nie tylko łączy małżonków w jedno ciało, ale także
prowadzi do tego, by serce i dusza były złączone. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwierania się
na płodność9. Znajduje swój najdoskonalszy wyraz i najpełniejsze urzeczywistnienie w potomstwie, gdyż jest „miłością płodną, która nie wyczerpuje
się we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu
i wzbudzeniu nowego życia”10.
Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami potwierdził nierozerwalność
małżeństwa i wskazał, że wierność małżonków obowiązuje do końca życia: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem
niej. I jeśli żona opuści swojego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 11–12). Zbawiciel tą wypowiedzią uczy, że miłość wierna
i wyłączna będzie Jego darem dla małżonków, którzy Mu zaufają, uwierzą
w Niego na całe życie. Małżonkowie z własnej, nieprzymuszonej woli wybierają się wzajemnie na całe życie i muszą strzec swojej obopólnej miłości
ze świadomością, że „co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt
19,6). Wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie – wierność, miłość i uczciwość małżeńską, oraz że się wzajemnie nie opuszczą aż do śmierci – możliwe
jest tylko w wymiarach pięknej miłości. Najwznioślejszym wzorem miłości
małżeńskiej jest miłość Chrystusa do Kościoła, polegająca na złożeniu całkowitego daru z siebie11. Miłość małżonków ma zatem zarówno być podobna
do miłości Chrystusa oddającego życie za drugich, jak też w tej wielkiej Jego
miłości uczestniczyć.

Por. KKK 1644.
Por. tamże 1643.
10
HV 9.
11
Por. tamże 13.
8
9
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ODPOWIEDZIALNE PRZEKAZYWANIE ŻYCIA SZCZEGÓLNYM
ZNAKIEM MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ, RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ
Powołanie małżonków do udziału w stwórczym dziele Boga jest oparte
na miłości małżeńskiej, która jest otwarta na życie. Ojciec Święty Paweł VI
pisał: „jest to miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia. Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku
płodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem
małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra”12. W przekazywaniu życia małżonkowie są współpracownikami miłości Boga-Stwórcy,
a także jej wyrazicielami, dlatego też winni wypełniać swoje zadania w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności. Człowiek, który jest
istotą rozumną, wolną i zdolną do miłości (czym różni się od zwierząt, które
działają jedynie pod wpływem instynktu) ma przekazywać życie w sposób
wolny i odpowiedzialny. W miejsce zwierzęcego instynktu u człowieka występują rozum i wola, dlatego też człowiek przy pomocy rozumu jest w stanie zapanować nad napięciem i popędem seksualnym i odłożyć ich działanie na czas nieokreślony. Tak bowiem człowiek może w określonej sytuacji
z wykorzystaniem swego intelektu odczytać, co jest dla niego prawdziwym
dobrem, i ukierunkować wolę na działanie względem tego dobra13.
W Liście do Rodzin Jan Paweł II dodał: „w ludzkim rodzicielstwie Bóg
sam jest obecny [...]. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia”14. Wartość tych
słów jest jasna dla człowieka, który w tajemnicy rodzącego się życia rozpoznaje coś, co wykracza daleko poza czysty fakt biologiczny. Aby powstało
ludzkie życie, biologia musi wyjść poza samą siebie. Przekazywanie życia
jest istotną funkcją płciowości i wykracza u człowieka poza zakres czynności biologicznych. Ma wymiar osobowy, ponieważ para, która przekazuje
życie, jest parą istot nie tylko rozumnych, ale także wolnych, a zatem i odpowiedzialnych za swoje działanie. Osobowy wymiar przekazywania życia
oznacza również i to, że istota, której życie zostaje przekazane, jest osobą,
więc przysługują jej wszystkie prawa wynikające z godności osoby ludzkiej.
Dzieci, z którymi rodzice dzielą się własnym darem życia cielesnego, pełnię
człowieczeństwa, czyli nieśmiertelną duszę otrzymują od Boga. Toteż zdolność przekazywania życia zespala człowieka bardzo ściśle z Bogiem-Stwórcą
i stanowi wezwanie do współpracy z Nim w dziele stwarzania. Przekazując
Tamże 9.
Por. Tamże 10.
14
JAN PAWEŁ II, List do Rodzin (2.02.1994), Kraków 1997, 9.
12
13
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życie, rodzice realizują jeden z najważniejszych wymiarów swego powołania
i dlatego są zobowiązani do przyjęcia postawy niezwykle odpowiedzialnej15.
Aby kształtować w sobie postawę odpowiedzialnego rodzicielstwa,
obok poznania samego siebie i tego, co prawdziwie dobre, należy mieć na
uwadze również dobro drugiego człowieka oraz dobro wspólne, przede
wszystkim dzieci. Mając w pamięci różne płaszczyzny dobra jednostkowego
i społecznego, człowiek jako jednostka złączona z drugą osobą winien opanować wrodzone popędy i namiętności. To opanowanie jest konieczne, aby
w sferze życia płciowego okazał się istotą rozumną i wolną, stworzoną na
obraz Boga. Obowiązkiem jego jest poznać biologiczny rytm płodności pary
ludzkiej – znajomość organizmu własnego i organizmu osoby, z którą żyje
się w małżeństwie16.
W prawidłowych warunkach mężczyzna ze swej natury jest zawsze
płodny, a płodność kobiety jest zjawiskiem cyklicznym i występuje na przemian z okresami niepłodności, dlatego małżonkowie powinni pamiętać, że to
osoba ludzka jest płodna, a nie wyłącznie ciało, i że osoba ludzka poczyna się
w łonie matki. Stąd płynie moralny obowiązek poszanowania przez małżonków życia ludzkiego, ciała i jego czynności. Jest to konieczne, aby małżonkowie, podejmując współżycie seksualne, czynili to z poszanowaniem biologicznych praw natury, które ustanowił Pan Bóg. Boże Prawo jest zawarte
w „nierozerwalnym związku – którego człowiekowi nie wolno samowolnie
zrywać – między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim:
między oznaczeniem jedności i oznaczeniem rodzicielstwa”17.
Do odpowiedzialnego przekazywania życia, oprócz czynników biologicznych, należą również procesy społeczne o doniosłym znaczeniu. Kościół,
wypowiadając się na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, zawsze bierze
pod uwagę uwarunkowanie społeczne. Nie jest prawdą, jakoby Kościół bez
poczucia odpowiedzialności nawoływał do wydawania na świat jak największej liczby dzieci. Jest dokładnie odwrotnie – Kościół wymaga działania w pełni odpowiedzialnego i wartościowego moralnie. Paweł VI, przedstawiając w encyklice Humanae vitae naukę Kościoła o zasadach moralnych
w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, podkreślił: „Jeżeli zaś z kolei
uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne,
należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo,
którzy kierują się roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydują się
na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też dla ważnych przyczyn i przy
Por. HV 10.
Por. tamże 21.
17
Tamże 12.
15
16
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poszanowaniu nakazów moralnych postanawiają okresowo lub na czas
nieokreślony unikać zrodzenia dalszego dziecka”18. Powołanie do istnienia nowego człowieka jest czynem o wielkiej doniosłości, a tym samym jest
czynem wymagającym wielkiego poczucia odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność za życie i rozwój dziecka, za rodzinę, za społeczeństwo i ludzkość. Poczęcie nowego człowieka wymaga od małżonków przygotowania
odpowiednich warunków, podjęcia świadomej decyzji i przyjęcia pełnej odpowiedzialności. Gdyby rozum wskazywał małżonkom, że nie powinni, ze
względu na poważną chorobę dziedziczną lub na istniejące w danej chwili
trudności materialne, powoływać na świat nowego życia, to świadome lub
lekkomyślne poczęcie dziecka byłoby na pewno poważnym ich przewinieniem. We wszystkich tego rodzaju sytuacjach odłożenie rodzicielstwa na
czas nieokreślony jest właśnie odpowiedzialnym rodzicielstwem19. Jeżeli jednak po roztropnym namyśle małżonkowie uznają, że są w stanie wychować
kilkoro dzieci, że mają na to środki, warunki domowe i zdrowie, i zdecydują
się na więcej dzieci, to będzie to decyzja, której Bóg będzie błogosławił, bowiem przez sakrament małżeństwa mają prawo do specjalnej pomocy Bożej
w wypełnianiu obowiązków małżeńskich i rodzicielskich20.
Do problemów społecznych w odpowiedzialnym rodzicielstwie należą
również warunki mieszkaniowe, ekonomiczne, narodowe i demograficzne
w skali całego globu. Kościół bierze je pod uwagę, na co wskazywał Papież
Paweł VI w omawianym dokumencie21. Potwierdza to także Katechizm Kościoła Katolickiego jednoznacznym stwierdzeniem, że władza publiczna może
„podejmować kroki w celu nadania określonego kierunku rozwojowi demograficznemu społeczeństwa”22. Podejmując zagadnienia związane ze wzrostem liczby ludności, władza państwowa może i powinna rozwiązywać
ewentualne problemy przez prawodawstwo nacechowane troską o rodzinę
i przez tak mądre wychowanie narodów, ażeby nienaruszone pozostały zarówno prawo moralne, jak i wolność obywateli23.
Wszelkie tego rodzaju przedsięwzięcia muszą się odwołać do poczucia
odpowiedzialności rodzin. Decyzja małżonków o wydaniu na świat dziecka
musi być częścią racjonalnego planu, opartego na wielkodusznej i realistycznej ocenie ich możliwości oraz miłości małżeńskiej, rodzinnej i społecznej.
Tamże 10.
Por. HV 16; W. SKRZYDLEWSKI, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny,
Wrocław 1994, s. 189.
20
Por. HV 10; H. MAJCHRZAK, O godności małżeństwa katolickiego, Kraków 1997, s. 66.
21
Por HV 23.
22
KKK 2372.
23
Por. HV 23.
18

19
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Musi uwzględniać dobro mającego się narodzić dziecka oraz całego społeczeństwa w świetle obiektywnych kryteriów moralnych. Życie ludzkie, które
jest nadrzędną wartością w stosunku do wartości materialnych, winno być
dawane z roztropnym namysłem w porządku moralnym opartym o prawe
sumienie, prawo natury i objawione prawo moralne. Dlatego też Papież Paweł VI stwierdził: „Odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy,
w szczególny sposób wiąże się z inną, i to bardzo głęboką ideą należącą do
obiektywnego porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, którego to
porządku prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie. Dlatego do zadań
odpowiedzialnego rodzicielstwa należy, aby małżonkowie uznali swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości. Konsekwentnie,
w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie mogą oni postępować dowolnie, tak, jak gdyby wolno im było na własną rękę i w sposób niezależny
określać poprawne moralnie metody postępowania; przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz jego aktach, a z drugiej
– określonego w stałym nauczaniu Kościoła”24.
Tak więc chrześcijańscy małżonkowie, kierując się nauką Kościoła i wyrabiając w sobie ducha ofiary, przynoszą chwałę Bogu, kiedy w poczuciu
chrześcijańskiej odpowiedzialności pełnią zadanie rodzenia dzieci w duchu
miłości małżeńskiej, rodzinnej i społecznej, czerpiąc z nieprzebranego źródła
tejże miłości, jakim jest sam Bóg.

MIŁOŚĆ POWINNA PROWADZIĆ MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
DO APOSTOLSTWA
Człowiek jest istotą społeczną i aby rozwijać się w perspektywie małżeńskiej, rodzinnej i społecznej, potrzebuje miłości drugiego człowieka. Do
realizowania przed jednostkę jej człowieczeństwa potrzebne są doznawanie miłości i dawanie siebie innym w miłości. Małżeństwo jest sakramentem o charakterze społecznym. Ustanowił je Chrystus dla dobra obojga małżonków jako mikrospołeczności, z której wyrasta rodzina, Kościół, naród
i z której w końcu odradza się cała ludzkość. Zbawiciel chce, aby to rodzenie i odradzenie Jego Kościoła dokonywało się w sakramentalnym związku
mężczyzny i kobiety. Dlatego też Chrystus „udziela małżonkom chrześcijańskim, mocą małżeństwa podniesionego do godności sakramentu, specjalne24

Tamże 10.
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go apostolskiego mandatu, posyłając ich jako robotników do swojej winnicy,
a w sposób szczególny na pole życia rodzinnego”25.
Chrześcijańscy małżonkowie otrzymują od Chrystusa tylko im właściwe powołanie, które w Jego imieniu mają realizować na ziemi w miłości. Misję ewangelizowania, wypływającą z ich powołania, powinni rozpocząć od
siebie: „Małżonkom i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc
droga przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie w łasce z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości od Boga potomstwu wpajali chrześcijańskie nauki i ewangelię cnoty” (KK 41)26. Wszystkim swoim uczniom
Chrystus Pan dał polecenie, aby się stawali doskonałymi, jak jest doskonały
Ojciec Niebieski. Do wszystkich też mówił św. Paweł: „taka jest wola Boża,
byście byli święci” (1 Tes 4, 3). Wobec tego wszyscy w Kościele, a więc i ludzie żyjący w małżeństwie, by nieść słowo Chrystusa światu, wezwani są do
świętości i posiadają wszystkie potrzebne do tego łaski27.
Małżeństwo chrześcijańskie jest tym sakramentem, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem, uzdrawia go i włącza w swoje wewnętrzne życie miłości, udzielając mu swej mocy, łask i charyzmatów potrzebnych do postępowania na drodze zbawienia. Dla chrześcijan zawarcie małżeństwa oznacza
radykalną zmianę w życiu i w drodze do zbawienia. Wcześniej dążyli do
zbawienia indywidualnie, a od chwili ślubu dążą doń wspólnie, będąc za
zbawienie swoje i swoich dzieci współodpowiedzialni. Wobec Pana, w perspektywie zbawczej, nie liczy się ani mąż bez żony, ani żona bez męża (por.
1 Kor 11, 11). Takie ustawienie mężczyzny i kobiety na drodze do zbawienia
nadaje ich życiu nowy wymiar i wymaga sakramentu, to znaczy szczególnego zjednoczenia się z Bogiem w Chrystusie, z którego będą płynęły potrzebne im szczególne łaski i charyzmaty28.
Istotę uświęcenia się małżonków przez sakrament małżeństwa następująco ujmuje Sobór Watykański II: „Małżonkowie chrześcijańscy na mocy
sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają tajemnicę jedności i płodnej
miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim, oraz rodzeniu i wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie stanie
i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego” (KK 11)29. Tak więc
JAN PAWEŁ II, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Kraków 1990, 71 (skrót: FC); HV 25.
26
Por. HV 25.
27
Por. Tamże 8.
28
Por. W. SKRZYDLEWSKI, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, dz. cyt.,
s. 138–140.
29
Por. HV 8.
25
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małżonkowie przez sakrament małżeństwa wnoszą świętość w życie osobiste i rodzinne i mocą tego sakramentu przekazują ją współczesnemu światu.
W Dekrecie o apostolstwie świeckich czytamy: „Chrześcijańscy małżonkowie są wzajemnie dla siebie, dla swoich dzieci i innych domowników współpracownikami łaski i świadkami wiary: słowem i przykładem przysposabiają je do życia chrześcijańskiego i apostolskiego” (DA 11)30. Rodzina winna
dzielić się wspaniałomyślnie swym bogactwem duchowym z innymi rodzinami. Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z małżeństwa, będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez
miłosną współpracę wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim żywą
obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła”31.
Sobór Watykański II w szczególny sposób podkreślił prawdę, że Kościół
urzeczywistnia się przez wspólnotę rodzinną, która została nazwana „szkołą
bogatszego człowieczeństwa” (KDK 52). „Tam małżonkowie znajdują swoje
powołanie, polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich
dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa. Rodzina chrześcijańska pełnym
głosem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego życia. W ten sposób przykładem i świadectwem swoim przekonuje świat o jego grzechu i oświeca tych, co szukają prawdy”32.
„Rodzina uczestniczy w życiu i misji Kościoła, prowadząc trojaką
działalność ewangelizacyjną: wewnątrz samej rodziny, we wspólnocie, do
której należy, i w Kościele powszechnym. Sakrament małżeństwa «czyni
małżonków i rodziców chrześcijańskich świadkami Chrystusa aż po krańce
ziemi prawdziwymi i właściwymi misjonarzami życia i miłości»”33. Dlatego
też „obowiązkiem rodziców jest przysposabiać w rodzinie swe dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznawania miłości Boga ku wszystkim
ludziom i stopniowo uczyć je, zwłaszcza przykładem, troski o potrzeby
bliźniego, tak materialne, jak i duchowe. Cała więc rodzina i wspólne jej życie stać się winny niejako praktyczną szkołą apostolstwa, gdzie pobożność
chrześcijańska przenika całą treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją
przemienia (por. DA 39)”34.
W czasie Światowego Spotkania Rodzin Ojciec Święty Jan Paweł II, niejako kontynuując myśl Ojca Świętego Pawła VI z Humanae vitae, powiedział:
Por. Tamże 21.
Por. J. STROBA, Zadania wyznaczone przez Sobór Watykański II, Poznań 1988, s. 76.
32
Por. tamże, s. 43.
33
FC 54; por. HV 25.
34
Por. HV 9.
30
31
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„Rodzinom współczesnym trzeba przede wszystkim przywrócić zaufanie do
samych siebie, ukazując bogactwo duchowe, jakie w nich tkwi. Kamieniem
węgielnym życia rodzinnego jest Chrystus. Dzięki Jego łasce w rodzinie
może zawsze odrodzić się, co jest w niej najszlachetniejsze. Ta wewnętrzna
przemiana dokonuje się przede wszystkim przez modlitwę osobistą i rodzinne czytanie i rozważanie słowa Bożego, udział w sakramencie pojednania
i Eucharystii, wzajemną miłość. Odważnie wyznając wiarę, wyciągając rękę
do potrzebujących, podejmując konkretne zadania apostolskie w parafii, rodzina «niesie światło, jest latarnią, która rozjaśnia drogę Kościoła i świata»”35.
Chrześcijańska rodzina, uczestnicząc w ewangelicznej posłudze Kościoła,
nie może pozostawać zamknięta w sobie i troszczyć się jedynie o dobro poszczególnych swoich członków. Musi być wrażliwa na potrzeby środowiska,
w którym żyje. Spośród różnych rodzajów apostolstwa rodzinnego zasługują na wyszczególnienie: adoptowanie opuszczonych dzieci, służenie radą
i pomocą narzeczonym, by lepiej przysposobili się do małżeństwa, wspieranie małżonków i rodzin przeżywających trudności materialne lub moralne36.
Rodzina chrześcijańska, działając na rzecz dobra w świecie, wychodzi poza
granice własnego podwórka i pragnie przybliżyć dzisiejszy świat do Królestwa Bożego, „szczególnie w krajach, gdzie po raz pierwszy rzuca się ziarno
Ewangelii, lub w którym Kościół stawia pierwsze kroki, albo znajduje się
w rożnym niebezpieczeństwie” (DA 11)37.
Troska o dobro, sprawiedliwość społeczną, pokój między narodami czy
solidarność, a więc o te wartości, których brak dotkliwie odczuwają współcześni ludzie, jest uczestnictwem w realizacji misji pełnionej przez Kościół
wobec świata. Jeśli rodziny chrześcijańskie prowadzą życie całkowite zgodne z Ewangelią i są przykładem małżeństwa chrześcijańskiego przeżywanego w miłości, dają światu bezcenne świadectwo o Chrystusie.

ZAKOŃCZENIE
Rodzina niezmiennie stanowi podstawową komórkę społeczną. W dobie szybkich przemian i licznych niebezpieczeństw, jakie zagrażają współczesnemu społeczeństwu, małżeństwo i rodzina stają się źródłem nadziei
dla świata i miejscem odrodzenia podstawowych wartości ludzkich. Z tego
JAN PAWEŁ II, Przemówienie podczas Światowego Spotkania Rodzin, (8.10.1994)
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (1995) nr 2 (170), s. 3; por. HV 6.
36
Por. HV 26.
37
Por. tamże 23.
35
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powodu zawsze warto przypominać naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa
i rodziny, szczególnie tę płynącą z tak wielkiej miary dokumentu, jakim nieustannie jest opublikowana pięćdziesiąt lat temu encyklika Ojca Świętego
Pawła VI Humanae vitae.
Jak wskazano wyżej, w omawianym dziele niezwykle ważne miejsce
zajmuje prezentacja właściwie rozumianej miłości małżeńskiej i rodzinnej.
To od odpowiedniego jej pojmowania zależy przyszłość następnych pokoleń. Podjęta w niniejszym artykule tematyka jest niezwykle istotna, bo przypomina, jak wiele w swej najnowszej historii czyni Kościół Katolicki, aby
pomóc małżeństwu i rodzinie w wypełnieniu misji powierzonej tym podstawowym komórkom społecznym przez Chrystusa. Jest to tym ważniejsze, że
dostrzegamy obecnie kryzys wartości i upadek norm moralnych, szczególnie
tych dotyczących małżeństwa i rodziny38. Kościół od samego początku swego istnienia zwraca uwagę na rolę małżonków i rodziców w kształtowaniu
człowieka do życia miłością i niesienia miłości drugiemu człowiekowi. Pontyfikat Pawła VI i jego encyklika Humanae vitae z całą stanowczością potwierdzają to założenie.

Por. V. PAGLIA, Chiesa e famiglia: un legame indissolubile. Spunti di rifflessione sulla
Amoris Letitia, [w:] Il legame famigliare del popolo di Dio. Prospettive ecclesiologiche nell’Amoris
Letitia, pr. zb. pod red. V. PAGLIA, M. YÁŇEZ, L. BRESSAN, P. SEQUERI, Vaticano 2016,
s. 14–15.
38
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ENCICLICA HUMANE VITAE GRANDE E SOPRATEMPORALE
PROCLAMAZIONE DELLE NORME MORALE
NELL’AMORE CONIUGALE E FAMILIARE
La realtà definita dalla parola amore è ricca e complessa, così complessa che è difficile presentare una formula in cui si possa chiudere tutto il contenuto che viene chiamato
da lei. Quindi tutte le determinazioni dell’amore che conosciamo finora portano a una
conclusione indiscutibile: l’amore è una realtà multidisciplinare e complessa. L’enciclica
di Papa Paolo VI, Humanae vitae, pubblicata cinquant’anni fa, è una grande e sopratemporale presentazione dei principi morali cristiani dell’amore coniugale e familiare. „L’amore
coniugale – come scrive il Santo Padre Paolo VI – rivela massimamente la sua vera natura
e nobiltà quando è considerato nella sua sorgente suprema, Dio, «che è Amore» che è il
Padre «da cui ogni paternità, in cielo e in terra, trae il suo nome»”39.
L’intenzione dell’autore è che l’articolo sia una presentazione di una visione sopra
temporale e precisa dell’amore coniugale e familiare che è stata delineata dal Santo Papa
Paolo VI cinquant’anni fa nella sua Enciclica Humanae vitae. La famiglia costituisce invariabilmente la cellula sociale di base. Nell’era dei rapidi cambiamenti, che si combinano
con molti pericoli che minacciano la società contemporanea, il matrimonio e la famiglia
diventano una fonte di speranza per il mondo e un luogo di rinascita dei valori umani
fondamentali, quindi è sempre opportuno ricordare l’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, specialmente l’ineegnamento che viene da un documento di una
misura così grande come pubblicata cinquant’anni fa, l’Enciclica del Santo Padre Paulo VI
Humanae vitae.
L’oggetto dell’articolo è importante in quanto ricorda, quanto nella sua recente storia la Chiesa Cattolica stia facendo per aiutare il matrimonio e la famiglia nell’adempiere
la missione affidata a queste cellule sociali fondamentali da Cristo, più che vediamo
nell’ambiente una crisi di valori e la caduta delle norme morali, specialmente quelli
riguardanti il matrimonio e la famiglia.
tłum. Jan Kalniuk
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Ubiegłoroczna pięćdziesiąta rocznica wydania encykliki Humanae vitae
Pawła VI stanowi dobrą okazję do refleksji nad bogatą treścią tego dokumentu. Chociaż głównym jego celem było pogłębienie i wyjaśnienie wiernym
w Kościele katolickim spojrzenia na małżeńską miłość i moralność małżeńskiego życia, to jednak wiele osób i środowisk dostrzegało w tym dokumencie jedynie sprzeciw papieża wobec antykoncepcji, który przysłonił najważniejsze przesłanie encykliki. Paweł VI rozpoczyna dokument zwięzłą analizą
miłości będącej fundamentem małżeńskiej więzi. Bez pogłębionego spojrzenia na miłość i zrozumienia jej znaczenia, a także konstytutywnej roli w małżeńskim życiu, nie można właściwie zrozumieć wyrażonego w Humanae
vitae negatywnego stosunku papieża wobec antykoncepcji. Normy moralne
małżeńskiego pożycia i przekazywania życia oparte zostały na fundamencie
małżeńskiej miłości1.
1
We wprowadzeniu do encykliki Humanae vitae autorzy (ks. Jerzy BAJDA, o. Karol MEISSNER OSB, ks. Stanisław SMOLEŃSKI, ks. Tadeusz ŚLIPKO TJ oraz ks. Jerzy
TUROWICZ) zawarli istotne w tej materii zdanie, które potwierdza fundamentalną rolę
miłości w spojrzeniu na moralność: „Etyczne normy życia małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa zostały w encyklice wyprowadzone z analizy miłości małżeńskiej”.
K. WOJTYŁA, Komentarz teologiczno-duszpasterski do „Humanae vitae”, Rzym 1969, s. 26.
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Przedstawiona w encyklice Humanae vitae małżeńska miłość charakteryzuje się kilkoma cechami. Jest ona ludzka, pełna, wierna i wyłączna oraz
płodna2. Nie może umknąć uwadze czytelnika jeszcze jedna, rzec można, najważniejsza cecha tej miłości, którą jest jej pochodzenie od Boga. Papież Paweł
VI pisze o tym w numerze ósmym encykliki. W ten sposób wszystkie jej cechy wymienione w numerze dziewiątym poprzedzone zostały jeszcze jedną,
najważniejszą cechą, wskazującą na jej Boskie źródło. Taki zabieg sprawia, że
nie tylko boskie pochodzenie staje się fundamentem wszelkiego pojmowania
małżeńskiej miłości, ale również, wymieniając jakiekolwiek cechy i przejawy
miłości, zawsze należy spoglądać na nie w świetle źródła pochodzenia miłości, czyli Boga.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystycznych
cech małżeńskiej miłości opisanych w encyklice Humanae vitae papieża Pawła VI. Małżonkowie potrzebują nieustannego pogłębiania rozumienia małżeńskiej miłości i rozwijania jej poprzez życie duchowe, religijne oraz doświadczenie życia małżeńskiego i rodzinnego. Można odnieść wrażenie, że
dla wielu zwolenników antykoncepcji właśnie to zagadnienie jest ważniejsze, niż owo pogłębianie i rozwój miłości wzajemnej, do dzieci i do Boga.
Wydaje się również, że w dyskusjach na temat antykoncepcji lub przy okazji
wyrażania przez wierzących krytyki względem stanowiska Kościoła, który
negatywnie ocenia wszelkie metody i praktyki świadomego zamykania się
małżonków na nowe życie, kwestia wzrastania małżonków w małżeńskiej
miłości jest marginalizowana lub całkowicie pomijana. Tymczasem encyklikę Humanae vitae Pawła VI nieprzypadkowo rozpoczyna odpowiedź na tę
delikatną kwestię; papież przypomina i wyjaśnia chrześcijańskie rozumienie
miłości, by małżonkowie pamiętali o niej oraz o ich powołaniu do miłości
w życiu małżeńskim.
Komentatorzy przesłania encykliki Humanae vitae podkreślają dwa istotne aspekty małżeńskiej miłości, o której mowa w papieskim dokumencie.
Z jednej strony miłość ma charakter etyczny (moralny), z drugiej natomiast
jest ona cnotą3. Obydwa te aspekty są ściśle ze sobą powiązane i domagają się
krótkiego wyjaśnienia, ponieważ umożliwiają poprawne rozumienie zarówno samej małżeńskiej miłości, jak również jej istotnych cech, o których będzie
Z pewnością inspirację do wskazania moralnych wymogów etyki małżeńskiej w Humanae
vitae stanowiła konstytucja Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes, która w numerach
48–51 odnosi się do małżeńskiej miłości.
2
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 9 (skrót: HV).
3
Por. K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 29.
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mowa w dalszej części artykułu. Pomocne w rozumieniu zarówno etycznego
charakteru miłości, jak również i miłości jako cnoty, jest sięgnięcie po książkę
Miłość i odpowiedzialność Karola Wojtyły. Etyczną analizę miłości rozpoczyna on od krytycznego spojrzenia na błędną tendencję w etyce, jaką jest sytuacjonizm, i ściśle z nim powiązany egzystencjalizm w filozofii. Krytyczne
spojrzenie na sytuacjonizm pozwala mu dostrzec różnicę w dążeniu do dobra. O ile błędne tendencje wskazują na dążenie człowieka do dobra, o tyle
Wojtyła zwraca uwagę nie tylko na dobro prawdziwe, ujęte przez rozum,
ale również na moralność, która rodzi się na podstawie powinności dążenia
ludzkiej woli do poznanego dobra prawdziwego. Stąd też etyczny charakter miłości małżeńskiej opiera się zarówno na poznaniu prawdziwego dobra
przez małżonków, jak również na powinności dążenia do jego osiągnięcia.
Zatem miłość małżeńska zawiera w sobie etyczny charakter, który rodzi się
z powinności dążenia woli do prawdziwego dobra poznanego przez rozum4.
Etyczny (moralny) charakter miłości opiera się więc na wolnym działaniu
małżonków. Kierując się miłością w codziennym życiu, małżonkowie nie
mogą się ograniczać jedynie do wymiaru psychologicznego, emocjonalnego
lub doznaniowego, lecz ich wzajemne odniesienia muszą być kształtowane
w oparciu o świadome i rozumne akty wolnej woli. W ten sposób miłość
małżeńska, będąca rozumnym i wolnym działaniem, jest zarazem normą
życia i postępowania małżonków. Innymi słowy, moralny charakter miłości
małżonków zobowiązuje ich do pełnienia rozumnych i wolnych aktów, ponieważ one są wyrazem miłości i gwarancją prawdziwego dobra5.
Z etycznym charakterem miłości małżeńskiej ściśle wiąże się pojęcie miłości jako cnoty6. O ile sytuacjonizm czy egzystencjalizm nie dążą do ujęcia
prawdziwego dobra ani poznania prawdy o nim, zadowalają się „przeżyPor. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 106–108.
Por. K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 29.
6
Przez pojęcie cnoty rozumie się aktywną i wewnętrzną zasadę czynów człowieka,
która sprawia, że jest on zdolny do czynienia dobra. Por. E.C. MERINO, R.G. HARO,
Teologia moralna fundamentalna, tłum. A. LIDUCHOWSKA, Kraków 2004, s. 390. Cnoty
najogólniej dzieli się na teologalne (wiara, nadzieja, miłość), intelektualne (sprawność
poznania pierwszych zasad, mądrość, wiedza, roztropność, sztuka) oraz moralne, które
posiadają zdolność mobilizowania działań wszystkich innych cnót i kierowania ich do
właściwych sobie celów. Do cnót moralnych zalicza się nie tylko cnoty kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie), ale również inne cnoty zwane cnotami ogólnymi, jak pokorę, miłość życzliwości, religijność, sprawiedliwość społeczną, solidarność, pracowitość, skruchę i wielkoduszność. Podział cnót pozwala dostrzec miłość
jako cnotę teologalną oraz moralną (miłość życzliwości – amor benevolentiae). Obydwie te
cnoty łączą się z pokorą i umacniają naturalną skłonność człowieka do miłowania Boga
i bliźniego. Miłość życzliwości charakteryzuje się okazywaniem zrozumienia, przebacze4
5
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ciem chwili”, „przeżyciem jednostkowej sytuacji”, o tyle miłość małżeńska
jako cnota, zauważa Wojtyła, poszukuje prawdziwego dobra miłowanej
osoby nie tyle w oparciu o jednostkowe przeżycie lub chwilowe upodobanie, lecz dąży do niego w perspektywie całego życia i powołania człowieka. Miłość jako cnota pozwala odróżniać wartość osoby od wartości, które
tkwią w osobie oraz dąży do prawdziwego, trwałego dobra i szczęścia osoby
współmałżonka na fundamencie moralności. Tak pojmowana miłość unika
dobra pozornego, cząstkowego czy nieprawdziwego7. Cnota miłości uzdalnia rozum i wolę człowieka, jego duszę do miłowania i łatwiejszego osiągania dobrego celu, czyli prawdziwego szczęścia8. Podobnie jak inne cnoty,
cnota miłości usprawnia (doskonali) ludzkie działanie, które jest działaniem
rozumnym i wolnym. Rola cnót nie sprowadza się jednak jedynie do udoskonalania ludzkiego działania. Usprawniając działanie człowieka, cnoty doskonalą również i jego samego, czyli działający podmiot. Dzięki cnotom człowiek zbliża się poprzez dobre czyny do własnej doskonałości, która polega
na miłowaniu Boga i bliźniego. Cechą charakterystyczną cnót, które doskonalą samego człowieka i jego działanie jest to, że działa on w myśl średniowiecznej zasady: firmiter, prompte et delectabiter, czyli mocno-niechwiejnie, od

nia, otwartości na drugiego człowieka, umiejętnością słuchania, taktem, dyspozycyjnością
i czystością. Por. tamże, s. 412–413.
7
W analizie miłości jako cnoty K. Wojtyła posługuje się językiem personalizmu.
Wskazuje on na afirmację drugiej osoby (w tym przypadku osoby współmałżonka) na
fundamencie normy personalistycznej (opartej na przykazaniu miłości), przynależność
osoby do osoby na fundamencie miłości oblubieńczej, wybór i odpowiedzialność za osobę
(współmałżonka), zaangażowanie wolności, a także podejmuje zagadnienie wychowania
w miłości. Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 108–125.
8
Św. Tomasz, który ma wielkie zasługi w dziedzinie definiowania i klasyfikacji
sprawności bytowych i działaniowych (cnót i wad), ujmuje cnotę miłości (także inne cnoty), będącą cnotą nadprzyrodzoną (boską) i wlaną w duszę człowieka, jako cnotę ściśle
związaną z duchowymi władzami człowieka, z rozumem, a zwłaszcza z wolą: „Kiedy jednak trzeba chcieć dobra niewspółmiernego, już to w stosunku do całego rodu ludzkiego,
np. gdy chodzi o dobro Boże, wznoszące się ponad granice ludzkiej natury, już to w stosunku do jednostki, np. gdy chodzi o dobro bliźniego, wówczas wola potrzebuje cnoty.
Dlatego wola jest podmiotem takich cnót, które porzadkują jej przejawy w stosunku do
Boga oraz bliźniego, np. miłości, sprawiedliwości itp.” STh I-II, q. 56, art. 6 [resp.]; por.
STh I-II, q. 55, art. 1–4.; por. E.C. MERINO, R.G. HARO, Teologia moralna fundamentalna,
dz. cyt., s. 396. W artykule wykorzystywana jest Suma Teologiczna św. Tomasza w języku
polskim: Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, przeł. P. Bełch, Tom 2, 10, 11, Londyn
1978, a w języku łacińskim: Doctoris Angelici Divi Thomae Aquinatis Opera Omnia studio ac
labore Stanislai Eduardi Fretté et Pauli Maré, vol. I i II, Paris MDCCCLXXXIX.
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razu-natychmiast i z przyjemnością9. Po tych wstępnych uwagach odnoszących się do małżeńskiej miłości można przystąpić do realizacji tematu, jakim
jest omówienie charakterystycznych cech miłości małżeńskiej wymienionych
w encyklice Humanae vitae. Wymienione cechy małżeńskiej miłości wraz
z najważniejszą jej własnością, czyli jej pochodzeniem od Boga, wyznaczają
zarazem poszczególne punkty niniejszego artykułu. Wydaje się, że Paweł VI,
dokonując krótkiej charakterystyki poszczególnych cech małżeńskiej miłości,
zaprasza jednocześnie do rozwijania i pogłębiania tego tak bardzo ważnego
tematu, który wpisuje się w powołanie każdego chrześcijanina do miłości.
Niniejszy artykuł jest więc jedną z wielu odpowiedzi na to zaproszenie.

BÓG ŹRÓDŁEM MAŁŻEŃSKIEJ MIŁOŚCI
Sobór Watykański II poświęcił w numerach 48–52 konstytucji Gaudium
et spes wiele uwagi małżeńskiej miłości, płodności, małżeństwu i rodzinie,
jednak nie wskazał tak wyraźnie fundamentalnej cechy i zarazem prawdy
o źródle małżeńskiej miłości10, jak to uczynił Paweł VI w encyklice Humanae
vitae. Bez wahania należy stwierdzić, że ta fundamentalna prawda o małżeńskiej miłości i zarazem najważniejsze przesłanie encykliki Humanae vitae
znajduje się w jej ósmym numerze, w którym zawarte są następujące słowa:
„Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność
dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością (1 J 4, 8) i Ojcem, od którego
bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi (Ef 3, 15)”11.
W tych słowach papież Paweł VI zawarł fundamentalną prawdę
o małżeńskiej (a także każdej innej) miłości, że bierze ona swój początek
9
Por. M. KRĄPIEC, Człowiek bytem osobowym. Św. Tomasza koncepcja człowieka, [w:]
Osoba i realizm w filozofii, red. A. MARYNIARCZYK SDB, K. STĘPIEŃ, Lublin 2002, s. 38.
10
Na temat źródła małżeńskiej miłości Sobór Watykański II pozostawił takie słowa:
„Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą i kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła, aby
skutecznie prowadzić małżonków do Boga [...].” Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964), nr 48, [w:] SOBÓR WATYKAŃSKI II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166 (dalej skrót: KK). Powyższe słowa
nie wskazują jednak na Boga jako na źródło małżeńskiej miłości.
11
HV 8. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes mówi jedynie o tym,
że „prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą” (por. Sobór Watykański II,
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), nr 48
[w:] Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 526–606 (dalej skrót: KDK) oraz że wiąże ona ze sobą
„czynniki boskie i ludzkie” (por. KDK, nr 49).
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z Boga, który jest Miłością i jej Źródłem. Ta prawda o Bogu, który jest Źródłem miłości, dopełniona zostaje prawdą o Bożym planie miłości dla ludzi
oraz o współpracy małżonków z Bogiem w wydawaniu nowych ludzi. Bóg
w swojej opatrzności i mądrości uczynił małżeństwo, „aby urzeczywistniać
w ludziach swój plan miłości”12. Zatem wydaje się, że zasadniczym przesłaniem papieża jest nie tylko prawda o boskim pochodzeniu miłości, jaką wzajemnie obdarowują się małżonkowie, oraz to, że Bóg jest pierwszym i jedynym Źródłem miłości, ale również i to, że małżeństwo ustanowione jest dla
realizacji w ludziach Bożego planu miłości, czyli że małżonkowie w sposób
szczególny są „biorcami i dawcami” miłości Bożej. Bywa, że małżonkowie
zapominają o tej prawdzie, zwłaszcza wtedy, gdy popadają w wir codziennego życia, gdy słabnie ich wiara w Boga lub gdy przeżywają małżeński kryzys. Te lub inne trudności małżeńskiego życia pojawiają się zawsze wtedy,
gdy zapominają oni o Bogu, który obdarza ich miłością i jest jej Źródłem. Pozbawiona swego prawdziwego źródła i oderwana od Boga wzajemna miłość
małżonków nie tylko słabnie, ale także może ich skłaniać do poszukiwania
innych niż Bóg źródeł miłości.
Prawda o Bogu, który jest źródłem miłości małżonków, zawiera w sobie
jeszcze inny element, o którym należy pamiętać. Pochodząca od Boga miłość
zaprasza małżonków do tego, by oni sami, kierując się w życiu wzajemną
miłością, tworzyli wspólnotę życia w miłości z Bogiem. Bóg jest wspólnotą Osób zwaną Trójcą Świętą. Pochodząca od Trójcy Świętej miłość ma charakter nie tylko osobowy, ale także międzyosobowy. Małżonkowie dlatego doznają wzajemnej miłości, ponieważ ona, będąc pełnią życia Boga we
wspólnocie Ojca i Syna i Ducha Świętego, jest zarazem darem Boga dla nich,
by mogli w pełni uczestniczyć w boskim życiu miłości. Uczestnictwo małżonków w miłości Trójcy Świętej ma szczególny charakter. Polega ono na
tworzeniu wspólnoty miłości z Bogiem i ze sobą nawzajem. Ich szczególna
wspólnota miłości, określana z racji swego horyzontalnego i wertykalnego
wymiaru jako communio personarum , dojrzewa do takiej pełni, która daje życie potomstwu: „Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie,
im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu nowych ludzi”13.
Powyższy fragment encykliki wraz z całym jej ósmym numerem podkreślają szczególny związek pomiędzy wzajemną miłością małżonków, jaką
się obdarowują i umacniają małżeńską wspólnotę, a miłością, która jest darem
12
13

HV 8.
Tamże.
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Boga dla nich. Z tego dwupłaszczyznowego charakteru miłości, polegającego
na pielęgnowaniu relacji do Boga i do siebie nawzajem, rodzi się nie tylko
ich obopólne doskonalenie się, ale również świadoma współpraca z Bogiem,
polegająca na przekazywaniu dzieciom życia. W poszukiwaniu więc pełnego
zrozumienia takiej relacji nie można się skupić i zatrzymać jedynie na jej pochodzeniu od Boga czy na wymiarze wzajemności małżeńskiej miłości. Chociaż są to fundamentalne elementy miłości, to jednak równie istotne jest wydawanie na świat „nowych ludzi”, będące współpracą małżonków z Bogiem.
Mówiąc o małżeńskiej miłości, a zwłaszcza o tym, że ma ona swoje źródło w Bogu, nie można pominąć jej sakramentalnego charakteru. Małżeństwo jako sakrament jest znakiem łaski, ponieważ „wyraża związek Chrystusa z Kościołem”14. Sam Chrystus zamieszkuje wraz z małżonkami poprzez
sakrament małżeństwa, aby mogli się wzajemnie miłować i być dla siebie
darem tak jak On, który z miłości do Kościoła oddał swoje życie. Sakrament
małżeństwa uzdalnia małżonków do pełnienia właściwych im obowiązków,
przez które dążą do świętości i uwielbiają Boga (por. KDK 48).

MIŁOŚĆ JEST LUDZKA
Teologiczne spojrzenie na małżeńską miłość, jakiego dokonuje Paweł VI,
jest wprawdzie spojrzeniem fundamentalnym, lecz nie wyczerpuje zagadnienia. Dopiero po wskazaniu trwałych źródeł i podstaw małżeńskiej miłości,
którymi są Bóg i sakramentalny jej charakter, papież przechodzi w kolejnym,
dziewiątym numerze encykliki do omówienia charakterystycznych cech tej
miłości. Chyba nieprzypadkowo na pierwszym miejscu wymieniony został
jej ludzki charakter15. W tym określeniu wzajemnej małżeńskiej miłości jako
ludzkiej należy dostrzegać o wiele więcej, niż tylko miłość między dwiema
osobami, między mężem i żoną. Nawiązując do teologicznego fundamentu
zawartego w poprzednim punkcie, należy w wyrażeniu „miłość jest ludzka”
widzieć przede wszystkim miłość Boga, która przybrała ludzki kształt, należy widzieć „Miłość Wcieloną”, czyli Boga, który z miłości do rodzaju ludzkiego stał się człowiekiem w swoim Synu Jezusie Chrystusie i przez Niego
objawił nam swoją Miłość. W Bożej Miłości „wcielonej”, w Jezusie Chrystusie, który przez swoje wcielenie stał się ludzką Miłością Boga, małżonkowie
odnajdują wzór i kształt dla ich wzajemnej, również ludzkiej miłości.
Tamże.
„Est ante omnia amor plane humanus” („Miłość jest przede wszystkim w pełni
ludzka”), Acta Apostolicae Sedis LX [1968], s. 486.
14

15
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Miłość Boga, która stała się człowiekiem poprzez przyjście na świat Jezusa Chrystusa, odsłania jedynie częściowo treść wyrażenia, które podkreśla
ludzki charakter miłości. Równie istotną treść określenia miłości jako ludzkiej
należy postrzegać przez pryzmat krzyża, na którym oddał za nas swoje życie
Bóg-człowiek. Wcielona w Jezusie Chrystusie Miłość Boga została ukrzyżowana przez ludzkość i jej grzechy. Na krzyżu Boża Miłość została zraniona,
skazana na cierpienie i zabita. Ogrom cierpienia i męki zadane Bożej Miłości
w Jezusie Chrystusie na krzyżu wraz z wcieleniem objawiają nowy wymiar
Bożej miłości, słusznie nazwanej ludzką, ponieważ owo amor plane humanus
(miłość w pełni ludzka) podkreśla cierpienie i umieranie Boga-człowieka
z miłości do każdego człowieka i jednocześnie wyznacza kierunek rozumienia miłości w pełni ludzkiej, która również naznaczona jest cierpieniem i krzyżem.
Wcielenie i ukrzyżowanie16 nie wyczerpują jednak pełnej treści, jaką zawiera w sobie wyrażenie miłość w pełni ludzka. Kompletne jego rozumienie
musi także uwzględnić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pryzmat zmartwychwstania Bożej Miłości, która oddała swoje życie na Krzyżu za ludzkość, stanowi równie istotny wymiar ludzkiej miłości. Zmartwychwstanie
Chrystusa stanowi bowiem swego rodzaju pieczęć miłości Boga do człowieka, ponieważ potwierdza jej prawdziwość. Perspektywa zmartwychwstania
Bożej Miłości, które potwierdza jednocześnie jej autentyczność i prawdziwość, stanowi wzór dla ludzkiej miłości między małżonkami. W ten sposób
ludzka miłość małżonków odnajduje swoje dopełnienie w zmartwychwstaniu nie tylko w sensie dosłownym, ale również i w sensie przenośnym, bo
małżonkowie mogą niekiedy doświadczać „śmierci” we wzajemnych relacjach na skutek wygaśnięcia miłości, oziębłości lub upadków. Bóg, Źródło
miłości, dokonuje wskrzeszenia łączącego ich uczucia poprzez wiarę, kiedy
oboje naśladują miłosierdzie Boga i proszą Go o „zmartwychwstanie” dla
swojej miłości. Ten wymiar zmartwychwstawania miłości małżonków dokonuje się, podobnie jak dokonało się zmartwychwstanie Chrystusa, mocą
Ducha Bożego. Bóg, dawca miłości, dokonuje wskrzeszania ludzkiej miłości,
ilekroć małżonkowie z wiarą zabiegają i troszczą się o nią. Ludzka miłość
może zmartwychwstawać na wzór Zmartwychwstałego Chrystusa mocą zawartego sakramentu małżeństwa, który jest obrazem miłości Boga do swoje16
Autorzy wprowadzenia do encykliki Humanae vitae pośrednio również wskazują
na rozumienie ludzkiego charakteru miłości małżeńskiej przez pryzmat wcielenia i śmierci Jezusa na krzyżu. Ponadto podkreślają oni w małżeńskiej miłości element szukania
dobra ukochanej osoby, dawania, poświęcania się, czego przykład odnajdujemy w Bogu
(por. J 3, 16; 15, 12-13; 1 Kor 13, 5). Por. K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 27.
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go Ludu i Chrystusa do Kościoła. Naturą miłości bowiem jest przecież ciągłe
odradzanie się i powstawanie, czyli nieśmiertelność, wieczność.
Powyższe uwagi dotyczące rozumienia miłości w pełni ludzkiej w perspektywie teologicznej są wprowadzeniem do analizy ludzkiego charakteru małżeńskiej miłości. Spostrzeżenia te stanowią jednocześnie fundament
i wyznaczają właściwą perspektywę dalszych analiz i poprawnego rozumienia wyrażenia plene humanus. Perspektywa ta obejmuje bezinteresowne
stawanie się darem dla współmałżonka, które dokonuje się przez całe małżeńskie życie i współżycie. Paweł VI, nazywając małżeńską miłość w pełni
ludzką, wskazuje na jej zmysłowy i duchowy wymiar (amor sensibilis et spiritualis)17. Człowiek, jak poucza chrześcijańska antropologia, jest jednością duchowo-cielesną. Oznacza to, że w pełni ludzka miłość nie może redukować
go i kierować się jedynie do ciała lub ducha, lecz musi obejmować człowieka
w obydwu tych wymiarach i w nich się wyrażać. Małżonkowie, odnosząc
się z miłością do siebie jako osób duchowo-cielesnych, muszą we wzajemnych relacjach wciąż pamiętać o tych dwóch istotnych i stanowiących jedność płaszczyznach małżeńskiego życia, czyli o płaszczyźnie duchowej, która jest rozumna i wolna, oraz o płaszczyźnie cielesnej, która jest zmysłowa
i uczuciowa. Duchowo-cielesna natura człowieka nadto wymaga, by władze
wyższe, jakimi są rozum i wola, panowały nad władzami zmysłowymi (zmysły i uczucia). Tak więc małżonkowie w ich wzajemnych odniesieniach nie
wyzbywają się sfery zmysłowo-uczuciowej, lecz powinni umiejętnie włączać
ją do takiego poziomu wzajemnych relacji, na którym przede wszystkim
kierują się rozumem i wolą. Niezbędny dla prawidłowego wzrostu miłości
małżonków, podkreśla papież, jest akt wolnej woli, czyli rozumna troska
o trwanie i rozwój wzajemnej miłości. Akt wolnej woli przyczynia się do
wzrostu wzajemnej miłości małżonków jedynie wówczas, gdy zmierza do
prawdziwego ich dobra. Prawdziwe dobro jednak wymaga nie tylko wspól-

Chociaż Humanae vitae nie powołuje się na konstytucję Soboru Watykańskiego II
Gaudium et spes, to jednak należy przypuszczać, że z niej czerpie inspirację. Wspomniana konstytucja charakteryzując małżeńską miłość nazywa ją również ludzką: „Miłość ta
jako wybitnie ludzka” [Ille autem amor, utpote eminenter humanus], (por. KDK 49; por.
„Acta Apostolicae Sedis”, LVIII [1966], s. 1069). Określenie miłości jako „ludzkiej” w soborowej konstytucji także sugeruje głębsze rozumienie przymiotnika humanus, ponieważ
w dalszej części wskazuje na Chrystusa, który zechciał tę miłość „uzdrowić, udoskonalić i wywyższyć”. Małżeńska miłość, kierując się od osoby do osoby pod wpływem dobrowolnego uczucia, skupiona jest na „dobru całej osoby”. Taka miłość „może też nadać
szczególną godność cielesnym i duchowym swym przejawom oraz uszlachetnić je jako
składniki i swoiste oznaki małżeńskiej przyjaźni” (KDK 49).
17
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noty wolnego działania małżonków, lecz także podporządkowania się dobru
w świetle obiektywnych zasad18.
Zatem właściwe i pełne znaczenie wyrażenia amor plene humanus est,
które występuje w dziewiątym numerze encykliki, należy odczytywać nie
tylko w objawiającej się człowiekowi Bożej Miłości, która przyjęła ludzką postać, oddała swoje życie na krzyżu i zmartwychwstała, lecz także w duchowo-cielesnej naturze małżonków. Duchowo-cielesna natura człowieka wyraża się w dążeniu do dobra przez wybór, czyli akt wolnej woli, dzięki któremu
wspólnie dorastają do doskonałości. Ową doskonałość mogą osiągnąć jedynie poprzez ludzką miłość. Ludzka miłość nie może się w pełni wyrazić „sama
przez się”, nawet w najszlachetniejszych gestach, lecz swój wzorzec plene
humanus czerpie z tego, co objawione zostało ludziom przez Boga-człowieka. Potrzebuje ona karmić się Bożą miłością, będącą jej źródłem, objawioną
w Jezusie Chrystusie, i potrzebuje ją naśladować.

MIŁOŚĆ JEST PEŁNA
Paweł VI określa miłość małżonków również jako pełną, co objaśnia
w następujący: sposób „Chodzi następnie o miłość pełną, to znaczy o tę
szczególną formę przyjaźni osób, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha
go tylko ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego,
szczęśliwy że może go wzbogacić darem z samego siebie”19.
Wyjaśnienie, jakiego udziela papież odnośnie tego, czym jest pełna miłość (amor plenus), wydaje się dość zaskakujące i niejasne na pierwszy rzut
oka, albowiem Paweł VI pisze, że oznacza ona „formę przyjaźni osób20, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko”.
Z pomocą w poprawnym rozumieniu „miłości pełnej” przychodzi św. ToDo aktów wolnej woli małżeńskiego życia zalicza się również akt małżeński. Właśnie ze względu na dążenie do prawdziwego dobra współmałżonka ten akt może wiązać
się niekiedy z rezygnacją z zewnętrznego aktu oraz własnego przeżycia, a więc brakiem
emocjonalnego odczuwania miłości i pozostać jedynie wewnętrznym aktem miłości. Por.
K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 28.
19
HV 9.
20
Tekst łaciński interesującego nas fragmentu brzmi następująco: „Agitur deinde
de amore pleno, id est de peculiari illa personalis amicitiae forma, in qua coniuges omnia
magno animo inter se partiuntur [...]”. Wyrażenie „personalis amicitiae forma” można by
również oddać dosłownie, czyli jako „forma osobowej przyjaźni”. Por. Acta Apostolicae
Sedis, LX [1968], s. 486.
18
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masz z Akwinu, do którego papież pośrednio wydaje się nawiązywać. Nasuwa się tutaj dokonany przez tego średniowiecznego myśliciela, filozofa
i teologa w części Sumy Teologicznej poświęconej uczuciom podział miłości
na „miłość przyjaźni” i „miłość pożądliwości”21. Ta klasyfikacja zaproponowana przez św. Tomasza pozwala zrozumieć „miłość pełną”, o której pisze
Paweł VI, w kontekście przyjaźni. Akwinata wymieniając „miłość przyjaźni”
(amor amicitiae) i „miłość pożądliwości” (amor concupiscentiae), wyróżnia dwa
rodzaje relacji miłości, jakie człowiek może tworzyć: pierwsza relacja odnosi
się do innej osobą, a druga do rzeczy. „Miłość przyjaźni”, która dotyczy relacji z inną osobą (relacja międzyosobowa), zakłada pragnienie dobra innej
osoby ze względu na nią samą. Natomiast „miłość pożądliwości” dotyczy
relacji osoby do rzeczy ze względu na własne dobro. Osoba kochając rzeczy
pożąda ich, ponieważ służą jej one do osiągania dobra, szczęścia i zrealizowania własnych celów. Te dwa współistniejące w człowieku rodzaje miłości,
o których mówi Akwinata, różnią się jednak zasadniczo. Miłość osoby do
rzeczy w żaden sposób nie może być „miłością pełną”, ponieważ taką miłością jest tylko miłość między osobami. Zatem „miłość pełna”, o której pisze
papież, oznacza taką „miłość przyjaźni” małżonków, w której każde z nich
znajduje się w relacji do osoby (nigdy do rzeczy) i pragnie dobra nie dla
siebie, lecz dla współmałżonka ze względu na niego samego. Jedynie „miłość przyjaźni”, może być „pełną miłością” i stanowi właściwe odniesienie
małżonków do siebie nawzajem. W każdym innym przypadku małżeńska
miłość przestaje być „pełną miłością” i staje się „miłością niepełną”, „miłością przedmiotową”, „miłością cząstkową”, ponieważ pragnie ona dobra dla
siebie samego, a nie dla drugiej osoby. W tym kontekście stają się zrozumiałe dalsze słowa papieża, który pisze, że miłość pełna oznacza taką przyjaźń
małżonków, przez którą „wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez
niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub”22.
21
Polski przekład Sumy Teologicznej oddaje łacińskie wyrażenia amor amicitiae i amor
concupiscentiae, zawarte w łacińskim orginale, przy pomocy przymiotników, czyli „miłość
przyjacielska” i „miłość pożądliwa” zamiast „miłość przyjaźni” oraz „miłość pożądliwości”. Wydaje się, że dosłowne tłumaczenie tych terminów przy pomocy rzeczowników
lepiej oddaje myśl Akwinaty. Por. STh I-II, q. 26, art. 4, ad. 1; q. 28, art. 1, [resp].
22
Por. HV 9. Cennym pogłębieniem, oczywiście jedynie tylko pod pewnym względem, Tomaszowego rozróżnienia na „miłość przyjaźni” i „miłość pożądliwości” i zarazem dopowiedzeniem do zagadnienia „miłości pełnej” wydaje się być rozróżnienie K.
Wojtyły na „miłość w profilu subiektywnym” oraz „miłość w profilu obiektywnym”. „Miłość w profilu subiektywnym” wprawdzie zachodzi między osobami, lecz polega ona na
zredukowaniu osoby do rzeczy a miłości do zmysłowości, cielesności, czy też seksualnego
użycia. Osoba jest traktowana jak „rzecz” i staje się jedynie przedmiotem użycia. Zamiast
relacji „osoba-osoba” mamy do czynienia z relacją „osoba-rzecz”, chociaż wciąż chodzi
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„Miłość pełna”, o której pisze Paweł VI, wyraźnie zatem wskazuje na
bardzo istotny wymiar, jakim jest międzyosobowy charakter małżeńskiej miłości. Pogłębione rozumienie tego aspektu znajdujemy również u św. Tomasza w Sumie Teologicznej, tym razem w części poświęconej Bogu. Akwinata
równie trafnie wyjaśnia w niej „miłość przyjaźni”, lecz tym razem w odniesieniu do Boga i stworzeń: „Przyjaźń może być tylko ze stworzeniem rozumnym, jako że tylko ono jest zdolne do wzajemnej miłości i do zażyłego obcowania w codziennym życiu i że skazane są na dolę i niedolę, na los szczęsny
czy zły; i właściwie im tylko można świadczyć życzliwość. Nierozumne zaś
stworzenia nigdy nie mogą się zdobyć na umiłowanie Boga i na obcowanie
z Bogiem w takim Jego życiu, jakim On żyje, czyli w życiu Jego umysłowym
i w Jego szczęściu. [...] Właściwie mówiąc, Bóg nie kocha stworzeń nierozumnych miłością przyjaźni, ale kocha je poniekąd miłością pożądającą, w sensie:
podporządkowuje je stworzeniu rozumnemu, no i także sobie; nie jakoby ich
potrzebował, ale dla swojej dobroci i dla naszego pożytku. Można bowiem
czegoś pożądać i dla siebie, i dla innych”23.
Na przykładzie miłości Boga do swoich stworzeń św. Tomasz odróżnia
istoty nierozumne od rozumnych. Jedynie istoty rozumne Bóg kocha „miłością przyjaźni”, ponieważ są osobami i tylko one są zdolne odwzajemnić tę
miłość do Niego. Wszystkie inne stworzenia, czyli stworzenia nierozumne,
Bóg kocha „miłością pożądliwości” ze względu na to, że są one dobre, ponieważ On je napełnił dobrem właściwym dla każdego rodzaju i gatunku,
by służyły ludziom swoją dobrocią. Kiedy człowiek kocha „miłością pożądliwości” rzeczy stworzone przez Boga, kocha je ze względu na dobro, które
w nich występuje, jednak taka miłość nie jest „pełną miłością”, do jakiej Bóg
powołuje człowieka24. Pełna miłość pojawia się dopiero wtedy, kiedy człowiek kocha „miłością przyjaźni” Boga i osobę bliźniego oraz jest kochany.
Bóg zawsze kocha człowieka, dlatego w relacji do Boga miłość przyjaźni potrzebna jest jedynie ze strony człowieka. W relacjach międzyludzkich natomiast nie wystarczy, by kochać inną osobę „miłością przyjaźni”; potrzebna
tu o osobę, lecz potraktowaną jako rzecz. Wprawdzie św. Tomasz nie rozważał takiej
sytuacji, niemniej jednak można by ją zaliczyć właśnie do kategorii „miłości pożądliwości”. „Miłość w profilu obiektywnym” odnosi się natomiast do rzeczywistości między
osobami, „jest faktem między-osobowym, jest wzajemnością i przyjaźnią opartą na jakiejś
wspólnocie w dobru, jest więc zawsze zjednoczeniem dwojga osób […]”. Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 113–114.
23
STh I, q. 20, art. 2, ad. 3.
24
Nasuwa się w tym miejscu opis stworzenia z Księgi Rodzaju, który oddaje tę
rzeczywistość w słowach: „[...] ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny”
(Rdz 2, 20).
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jest również wzajemność. Przeto „miłość pełna” między małżonkami, o której pisze Paweł VI, wydaje się obejmować nie tylko „miłość przyjaźni” małżonków do siebie nawzajem, ale również ich „miłość przyjaźni” do Boga.
Cenne dopowiedzenie do tematu „pełnej miłości”, nazwanej przez
Pawła VI „formą przyjaźni osób, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie
dzielą między sobą wszystko”, również znajduje się w Sumie Teologicznej św.
Tomasza z Akwinu. W części I-II, w kwestii nr 28 Akwinata dokonuje analizy
skutków miłości. Do tych skutków zalicza on jedność (art. 1), wzajemną zażyłość (art. 2), zachwyt (art. 3), gorliwość (art. 4), wzmocnienie kochającego
(art. 5) oraz wszelką aktywność (art. 6). Tematów tych autor nie sprowadza
jedynie do miłości między mężczyzną a kobietą; swoim zasięgiem obejmują
one szeroko rozumianą miłość. Jego wywody stanowią nie tylko pogłębienie
refleksji odnoszącej się do „miłości przyjaźni”. Z równym pożytkiem można
je odnieść do „pełnej miłości”. Wszystkie omawiane w poszczególnych artykułach skutki miłości pozwalają się przełożyć na płaszczyznę wzajemnej
miłości małżonków i stanowią rozwinięcie tematu „pełnej miłości”. Akwinata pisze na przykład, że owa zażyłość (przenikanie się) dokonuje się we
władzy poznawczej i pożądawczej (wolitywnej) osób, które się kochają, czyli
w naszym przypadku męża i żony. Zarówno kochający, jak i kochany usiłują
przeniknąć to wszystko, co należy do ukochanej osoby. Ta zażyłość obejmuje
ich umysł, myśli, serca i uczucia do tego stopnia, że nie tylko poznają się
wzajemnie coraz lepiej, ale również radują się swoją obecnością i dążą do
przebywania ze sobą oraz starają się o to, co jest dobre dla ukochanej osoby.
Chociaż osoba kochająca jest w osobie ukochanej inaczej przez „miłość pożądliwości”, a inaczej przez „miłość przyjaźni”, to jednak owa wzajemna zażyłość (przenikanie się) sprawia, że „miłość pożądliwości” nie zadowala się
powierzchownym poznaniem i radowaniem się osobą ukochaną, lecz dąży
do coraz doskonalszego przeniknięcia jej wnętrza. Dzięki „miłości przyjaźni”
osoba kochająca przyjmuje za swoje dobro i zło osoby ukochanej, która jest
dla niej przyjacielem. Podobnie rzecz ma się z wolą osoby ukochanej, która
staje się „wolą własną” osoby kochającej. „Miłość przyjaźni” dąży do takiej
zażyłości, że osoba kochająca potrafi odczuwać dobro i cierpieć zło w swoim
przyjacielu. Puentując, św. Tomasz za Arystotelesem pisze: „Dlatego [...] cechą charakterystyczną przyjaciół jest to, że chcą tych samych rzeczy oraz że
to samo ich cieszy i to samo ich smuci. Tak więc, uznając sprawy przyjaciela
za swoje, kochający wydaje się być w ukochanym, jakby utożsamiając się
z nim. Na odwrót, gdy chce czegoś dla przyjaciela i tak działa ze względu
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na niego, jakby to czynił dla siebie samego, uważając przyjaciela za jedno
z sobą, wówczas istota ukochana jest w kochającym”25.
Owo stawanie się jednym ciałem i duszą, które jest owocem zażyłości,
charakterystyczne jest dla miłości przyjaźni. Chociaż „miłość przyjaźni” stanowi najważniejszy i niezbędny warunek pełnej miłości, to jednak nie wyklucza pojawiania się w jej przeżywaniu elementów „miłości pożądliwości”,
które ze swej natury domagają się uszlachetniania ich na poziomie miłości
międzyosobowej.

MIŁOŚĆ JEST „I WIERNA, I WYŁĄCZNA”
Encyklika Humanae vitae nazywa miłość małżonków także wierną i wyłączną: „Prócz tego miłość małżeńska jest wierna i wyłączna aż do końca
życia: to znaczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w tym dniu, w którym, wolni i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim. Choćby ta
wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności, to jednak nikomu nie
wolno uważać jej za niemożliwą: wręcz przeciwnie, jest zawsze szlachetna
i pełna zasług. Przykłady tak licznych w ciągu wieków małżonków dowodzą
nie tylko tego, że wierność jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz ponadto,
że stanowi ona niejako źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście”26.
Papież, mówiąc o miłości małżeńskiej wiernej i wyłącznej, nieprzypadkowo odwołuje się do dnia zawarcia sakramentalnego związku. Przywołując
ten sakrament, wskazuje małżonkom nie tylko na wybór drogi życia, na której
Bóg, powołując ich, jest z nimi obecny i im błogosławi, lecz również na Jego
wierną miłość względem nich. Stary i Nowy Testament często przypominają
o tym, że sam Bóg jest wierny oraz pragnie, by człowiek także był wierny
w swoim postępowaniu (por. Wj 34, 6; Ps 25, 10; Łk 16, 10). Wyrażona przed
Bogiem w sakramencie małżeństwa wzajemna miłość małżonków tworzy
nową rzeczywistość ich życia, która od tego momentu ma swój szczególny
punkt odniesienia do wiernej miłości Boga względem swojego ludu. Wierna
miłość Boga, przypieczętowana najpierw przymierzem na Synaju, dopełniona została poprzez śmierć Jezusa na krzyżu. Tak więc miłość małżonków
staje się poprzez sakrament małżeństwa znakiem wiernej miłości Boga do
swojego ludu oraz Chrystusa do swojego Kościoła. Jak Bóg pozostaje wierny
przymierzu ze swoim ludem oraz jak Chrystus do końca miłuje swój Kościół,
tak również małżonkowie zobowiązują się w sakramencie małżeństwa do
takiej wiernej miłości, ponieważ ona jest świadectwem miłości prawdziwej.
25
26

STh I-II, q. 28, art. 2 [resp.].
HV 9.
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Równie ważnym elementem małżeńskiej miłości, oprócz Boga, który
jest wzorem i przykładem wierności, jest połączenie ze sobą miłości wiernej
i wyłącznej (ekskluzywnej). Warto w tym miejscu ponownie sięgnąć do łacińskiego oryginału. Tekst łaciński encykliki, który brzmi: „Ad hoc, coniugalis
amor et fidelis et exclusorius est, [...]”27, należałoby przetłumaczyć następująco: „Ponadto miłość małżeńska jest i wierna, i wyłączna”. Pozornie jest to niewielka różnica, a biorąc pod uwagę troskę tłumacza o przejrzystość polskiego
wydania, można by przyjąć, że ta różnica nie jest istotna. W rzeczywistości
jednak wydaje się, iż pominięto w polskim tłumaczeniu dość istotną treść
łacińskiego oryginału. Połączenie dwóch przymiotników odnoszących się do
miłości przy pomocy dwukrotnie użytego spójnika „i” (et) w postaci „i wierna, i wyłączna”, jakie ma miejsce w tekście łacińskim, świadczy o szczególnej
więzi łączącej te przymiotniki w odniesieniu do małżeńskiej miłości. Więź
tę można i trzeba określić jako konieczną i nierozerwalną. W kontekście
międzyosobowej miłości małżeńskiej „wierność” i „wyłączność” nie występują osobno, lecz zawsze się łączą . Zarówno nie istnieje sama „wierność”
bez „wyłączności”, jak i nie istnieje „wyłączność” bez „wierności”. Zatem
w przypadku małżeńskiej miłości te dwie rzeczywistości wzajemnie się dopełniają na zasadzie konieczności i są nierozłączne. Nie ma wiernej miłości
bez miłości wyłącznej, podobnie jak nie ma wyłącznej miłości bez miłości
wiernej. Tej wierności i wyłączności domagają się omówione powyżej „miłość ludzka”, „miłość pełna”, będąca „miłością międzyosobowej przyjaźni”;
tego domaga się też „miłość płodna”, o której będzie mowa w dalszej części
artykułu. Dlatego w tytule tego punktu pojawiło się wyrażenie „i wierna,
i wyłączna”, które ma na celu zwrócenie uwagi na konieczny i nierozłączny
charakter tych przymiotników w kontekście małżeńskiej miłości.
Paweł VI kładzie szczególny akcent w miłości małżeńskiej „i wiernej,
i wyłącznej” nie tylko na Boga, który jest jej wzorem, ale również na trwanie
miłości między małżonkami aż do śmierci. Papież jest świadomy różnorakich
trudności związanych z małżeńską wiernością. Doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, że wierność małżonków wystawiana jest na różnego rodzaju próby
w zależności od etapu ich małżeńskiego życia, jak również od trendów kulturowych i społecznych danej epoki28. Jednakże Paweł VI nie waha się stanowczo
Tamże.
Trafną i zwięzłą charakterystykę wierności w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym współczesnej epoki zdają się wyrażać następujące słowa: „Wierność bowiem stała się wartością chyba najbardziej kwestionowaną przez współczesną
kulturę i związaną z nią wizję człowieka. Jego „dzisiaj” nie wiąże się w sposób znaczący
z przeszłością, a równocześnie nie może ono stanowić żadnej stabilnej podstawy, na której
buduje się przyszłość. Ważne jest tylko bardzo wąsko rozumiane „tu i teraz”, pojawiające
27

28

72

Antoni Karaś CSsR

sprzeciwić takim postawom, które z góry przekreślają wierność małżeńską,
bo uważają ją za niemożliwą w codziennym życiu, oraz nazwać ją „szlachetną
i pełną zasług”. Jego radykalny sprzeciw wobec wszelkich przejawów niewierności w małżeńskiej miłości wynika z przekonania, że dozgonna trwałość
miłości „i wiernej, i wyłącznej” jest zarówno zgodna z naturą małżeństwa, jak
się w nim uczucia, pragnienia, zainteresowania i interesy. Nie daje ono żadnej podstawy
dla tego, co będzie się myślało w przyszłości, nie zwraca się też uwagi na to, by stanowiło
ciągłość z przeszłością, co więcej, nie tylko negowana jest możliwość, ale i potrzeba takiej
ciągłości. Niszczy się w ten sposób całościowy obraz ludzkiego życia, zakładający pewną
jedność i stałość, proponując w zamian szereg odmian własnego „ja”, dostosowanych do
okoliczności, osób, przejściowego interesu. Każde z nich istnieje niejako osobno, nie biorąc odpowiedzialności za własne postępowanie, słowa, obietnice. Rodzi się więc pewna
schizofreniczna osobowość, która może zakwestionować wszystko i za nic nie bierze odpowiedzialności. A skoro nie może odpowiadać za własne czyny, decyzje, nie mówiąc już
o wypowiedzianych słowach, to jakże może być odpowiedzialna za drugiego człowieka?
Taka wizja człowieka prowadzi do zakwestionowania potrzeby, a nawet możliwości wierności w dziedzinie, która z wiernością łączy się w pierwszym skojarzeniu – w dziedzinie
ludzkiej miłości, i to bez względu na to, czy mówimy o miłości małżeńskiej, o wyborze
życia kapłańskiego lub zakonnego, czy o relacjach między rodzicami i dziećmi. Każde
bowiem postępowanie będące synonimem zdrady, sprzeniewierzenia się danej w różny
sposób obietnicy, nadziei miłowania można w tej sytuacji usprawiedliwić słowami: „Jeżeli nie wiem, co będę myślał jutro, co będę robił jutro, jakże możliwe jest, bym zachował
wierność temu, co obiecuję czy czynię dzisiaj”. Oczywiście ten sposób myślenia przenosi
się na inne dziedziny – lojalności wobec pracownika i pracodawcy, wierności ideom, wyznawanym ideałom. Niewątpliwie taka wizja człowieka pozwala na przystosowanie się
do zmiennych okoliczności, pielęgnowanie własnego egoizmu, łatwe rozgrzeszenie siebie
z nieuczciwości. Jeśli bowiem teraźniejszość nie łączy się z przeszłością, a dzisiejsze „ja”
w żaden sposób nie odpowiada za „ja” wczorajsze, co więcej, nie widzi swego odniesienia do przyszłości, to w takim obrazie świata i człowieka nie funkcjonują takie wartości jak lojalność, uczciwość, zdrada, gdyż słowa te wymagają zakorzenienia w wartości
podstawowej, jaką jest wierność. Konsekwencje tej postawy idą jednak znacznie dalej.
Zakwestionowanie możliwości wierności łatwo usprawiedliwia każdy koniunkturalizm,
niespodziewane wolty polityczne i ideowe, które wtedy łatwo jest wyjaśnić i usprawiedliwić. Brak wierności powoduje więc chaos i dezintegrację nie tylko w dziedzinie życia
osobistego, jakbyśmy w pierwszym momencie byli skłonni sądzić, ale i w sposób zasadniczy przekłada się na życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Nie pozwala na dalekowzroczne plany, „długomyślność”, odważne decyzje, na zdecydowaną i prawdziwą ocenę rzeczywistości. Trzeba więc na nowo docenić wierność i jej wagę w budowaniu życia
najpierw osobistego, a na tym gruncie społecznego i państwowego. Okazuje się bowiem,
że to, co najbardziej podważane i odrzucane, jest równocześnie najbardziej potrzebne.
Kwestionowanie możliwości wierności staje się tak naprawdę zakwestionowaniem możliwości osobistego rozwoju, który tak bardzo podkreśla współczesna kultura, a jednocześnie zakwestionowaniem możliwości budowania takich relacji, które w sposób naturalny
sprzyjają rozwojowi społecznemu i gospodarczemu”. Por. G. PIĄTEK, Wierność, https://
duszpasterstwotalent.pl/wiernosc/ (12.12.2018).
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i stanowi źródło trwałego szczęścia małżonków i ich dzieci. Potwierdzeniem
takiego stanu rzeczy są, zdaniem papieża, liczne małżeństwa, które na fundamencie autentycznej wiary w Boga ślubowały sobie wzajemną i wierną miłość
oraz troskę o jej nieustanny rozwój. Z pewnością przywołane przez papieża
przykłady szczęśliwych małżeństw dowodzą, że dla wierzących małżonków
wierność małżeńska stanowi wyjątkową wartość29, ponieważ jej wzór i siłę
czerpią z wierności Boga, z którym dzielą całe swoje życie. Dlatego wpatrzeni
w Boga chrześcijanie dostrzegają w samej naturze małżeńskiej miłości wymóg
dozgonnej „i wierności, i wyłączności”30.
Pora także odnieść się do znaczenia samych przymiotników określających miłość, czyli „wierna” i „wyłączna”. Jak zaznaczono powyżej, wyrażenie „i wierna, i wyłączna” jest nierozdzielne, a obydwa przymiotniki łączą
się ze sobą w odniesieniu do małżeńskiej miłości na zasadzie konieczności.
Jednak warto również przyjrzeć się znaczeniu każdego przymiotnika z osobna, by tym lepiej dostrzec i rozumieć pełną treść tego wyrażenia. „Miłość
wierna” oznacza miłość, dzięki której małżonkowie „zawsze” są obecni przy
sobie i obdarowują się wzajemnie bogactwem swojej osoby, bez względu na
koleje życia, zarówno w chwilach pomyślnych, jak i trudnych, w zdrowiu
Już Sobór Watykański II podkreślił w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele doniosłość wierności w miłości małżeńskiej w następujących słowach: „Małżonkom zaś
i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc drogą, przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie w łasce z pomocą wiernej miłości, [...]. W ten sposób bowiem dają oni
wszystkim przykład niestrudzonej i szlachetnej miłości; w ten sposób też budują braterską wspólnotę miłości i stają się świadkami oraz współpracownikami płodności Matki-Kościoła, na znak i na uczestnictwo w owej miłości, jaką Chrystus umiłował Oblubienicę
swoją i wydał za nią siebie samego.” KK, 41. Podobna myśl Ojców soborowych zawarta
została w konstytucji Gaudium et spes: „Wyżej będzie ceniona prawdziwa miłość małżeńska i kształtować się będzie zdrowa o niej opinia publiczna, jeśli małżonkowie chrześcijańscy wyróżnią się w tej miłości dowodami wierności i harmonii, […]” (KDK 49).
30
Na temat dozgonnie wiernej miłości wypowiadają się również kolejni papieże: Jan
Paweł II w encyklice Familiaris consortio (por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Częstochowa
1982, 11) i Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia. Papież Franciszek mówi o wierności
(dozgonnej trwałości) małżeńskiej miłości wyłącznej i wolnej w kontekście duchowości
miłości małżonków. Duchowość miłości promieniuje wówczas, gdy małżonkowie rozumieją ją jako pragnienie wspólnego przeżywania życia aż do śmierci. Całkowita i dozgonna wierność współmałżonkowi oraz przynależenie do niego wynika z wierności Boga
względem człowieka. Podjęcia takiej decyzji o dozgonnej miłości względem wybranej
osoby domaga się charakter przymierza małżeńskiej miłości, któremu obca jest miłość
jedynie na jakiś określony czas życia. Miłość małżeńska albo jest dozgonna, albo nie ma
jej wcale. Por. FRANCISZEK, Adhortacja o miłości w rodzinie „Amoris Laetitia” (19.03.2016.),
Kraków 2016, 319. (skrót: AL)
29
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i w chorobie, doli i niedoli. Chodzi tu nie tylko o obecność fizyczną, ale również o obecność duchową. Wiadomo przecież, że nierzadko małżonkowie są
fizycznie oddaleni od siebie, niekiedy na bardzo duże odległości. Wówczas
duchowa obecność wyraża się przede wszystkim taką wewnętrzną postawą,
takim nastawieniem do współmałżonka, które sprawiają, że pomimo fizycznej rozłąki sercem jest się przy nim bardzo blisko. Dodatkowo taka duchowa obecność potwierdzana zostaje znakami i gestami przekazywanymi najczęściej za pośrednictwem różnego rodzaju mediów. Dzięki tej nieustannej
obecności w sercu małżonkowie mogą zawsze na siebie liczyć, czy to będąc
razem, czy osobno. Ich wierna miłość kształtuje się w ciągu całego życia, również w chwilach życiowych doświadczeń. W myśl powiedzenia, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, małżonkowie budują szczególnie intensywnie i w sposób trwały „wierną miłość” w chwilach, w których
najbardziej siebie potrzebują. Bycie ze sobą w chwilach prób, pokonywanie
trudów, podtrzymywanie się na duchu, dodawanie sobie odwagi, wzajemne
wspieranie się w codziennych obowiązkach i osobowym rozwoju oraz małżeńskie pożycie umacniają ich wierną i wyłączną miłość kartami ich wspólnej i niepowtarzalnej historii życia.
„Miłość wyłączna” oznacza natomiast miłość małżonków jedynie do
siebie. Ta miłość nie dopuszcza do związku osób trzecich. Nie można swojego życia dzielić z kimś innym tak, jak dzieli się je ze swoim współmałżonkiem. Innymi słowy „wyłączność” oznacza niemożność budowania takiej
więzi i historii życia z kimś innym, niż współmałżonek. Wyłączność oznacza
ową intymną wspólnotę małżonków, do której poza nimi samymi nikt nie
ma dostępu. Jakiekolwiek dopuszczanie osoby trzeciej do wyłącznej miłości
małżonków narusza tę wyłączność. Miłość wyłączna zabezpiecza intymność
więzi małżonków we wszystkich sferach ich życia oraz sprawia, że codzienne sprawy małżeńskie, rodzinne i zawodowe, wszelkie plany, najskrytsze
uczucia i myśli dzielą przede wszystkim ze sobą. Wierność i wyłączność
obejmują płaszczyznę myśli, słów, uczuć, działań i gestów oraz intymnego
pożycia seksualnego. Dopuszczanie osób trzecich do tych płaszczyzn wspólnego życia małżonków może naruszać miłość „i wierną, i wyłączną” oraz
prowadzić do zranienia współmałżonka, wskutek czego małżeńska wspólnota miłości słabnie w zależności od wielkości zadanej rany. Odbudowywanie pierwotnego zaufania wobec współmałżonka, który zranił przez naruszenie wierności i wyłączności, bywa niekiedy trudne i wymaga wiele czasu.
Kiedy nastąpiło poważne naruszenie wierności i wyłączności, odbudowanie zaufania staje się coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe. Z pewnością
przykładem takiego poważnego nadużycia w kontekście miłości „i wiernej,
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i wyłącznej” jest małżeńska zdrada. W sensie ścisłym małżeńską zdradą jest
współżycie seksualne z inną osobą, jednak w sensie szerszym przez zdradę
należy także rozumieć to wszystko, co dokonuje się w sercu i umyśle jednego
z małżonków – są nią wszelkie pragnienia serca, nieuporządkowane myśli,
wyobrażenia. Wprawdzie nie jest to zdrada w sensie ścisłym, jednak takie
wewnętrzne przyzwolenie otwiera do niej drogę. Zdrada, będąc zaprzeczeniem miłości „i wiernej, i wyłącznej” jest najbardziej bolesną raną zadaną
miłości współmałżonka. Posiada ona tak potężną siłę niszczenia małżeńskiej
miłości, że nierzadko powoduje trwały rozpad małżeństwa. Głównym źródłem tej siły niszczenia miłości „i wiernej, i wyłącznej” poprzez zdradę jest
zarówno grzech przeciwko Bogu, jak i przeciw współmałżonkowi poprzez
złamanie przysięgi małżeńskiej.
Swoistym i jakże istotnym dopowiedzeniem do podjętego przez Pawła VI w encyklice Humanae vitae tematu „i wiernej, i wyłącznej” miłości małżonków aż do śmierci, a przy tym antidotum na wszelkie formy naruszania małżeńskiej wierności i wyłączności, jest zachęta papieża Franciszka do
modlitwy o trwałość związków. Papież zachęca małżonków do modlitwy,
ponieważ jest ona niezbędna do trwania w miłości wiernej. Tej modlitwy domaga się dozgonna wierność małżeńskiej miłości, czyli przynależność męża
i żony do siebie nawzajem. Codzienne spotkanie z Bogiem pozwala im odnawiać zawarte przed Bogiem przymierze: „Każdego ranka po przebudzeniu
ponawiana jest przed Bogiem owa decyzja wierności, niezależnie od tego, co
się w ciągu dnia wydarzy. A każdy, kładąc się spać, oczekuje, że się zbudzi,
aby kontynuować tę przygodę, ufając w pomoc Pana”31.

MIŁOŚĆ JEST PŁODNA
Ostatnią cechą, którą Paweł VI przypisuje miłości małżeńskiej, jest płodność: „Jest to wreszcie miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu
nowego życia. Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są
ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem
małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50)32.
Paweł VI, nazywając małżeńską miłość również „miłością płodną”
(amor fecundus), ma na myśli powołanie małżonków do współpracy z Bogiem
w przekazywaniu nowego życia, czyli do zrodzenia i wychowania potomstwa. Myśl papieska dotycząca „płodnej miłości” kieruje uwagę najpierw na
31
32

AL 319.
HV 9.
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Boga, który jest źródłem miłości i od którego pochodzi wszelkie życie. On
też w swojej woli powierzył małżonkom zaszczytną misję przekazywania
życia,33 do czego ci powinni przygotować się poprzez miłość. Powołanie do
współpracy małżonków z Bogiem w dziele przekazywania życia potwierdza
cytat zaczerpnięty z konstytucji Gaudium et spes (por. KDK 50). Soborowa
konstytucja ukazuje płodność miłości jako naturalne ukierunkowanie miłości małżonków, dla których obowiązek przekazywania życia jest główną misją i czyni ich „współpracownikami miłości Boga-Stwórcy”, a dzieci nazywa
„najcenniejszym darem” małżonków.
Ścisły związek miłości z przekazywaniem życia przez małżonków, jaki
zawiera w sobie wyrażenie „płodna miłość”, nie jest zaskoczeniem. W tym
określeniu łatwo bowiem dostrzec właściwe i odpowiednie środowisko dla
każdego dziecka, które przychodzi na świat. Tak ważna jest relacja miłości
małżonków, miłości ludzkiej, pełnej, „i wiernej i wyłącznej”, że staje się ona
ze swej natury zarazem „miłością płodną”. Klimat miłości przyjaźni małżonków, czerpany z miłości Boga, stanowi właściwy fundament dla zrodzenia
i wychowania potomstwa. Żadna inna wspólnota nie wytworzy takiego klimatu; zdolna jest do tego jedynie wspólnota małżonków. Trafnie ujmuje tę
zależność miłości i płodności Komentarz teologiczno-duszpasterski do Humanae
vitae: „Płodność w najszerszym znaczeniu nie jest elementem zewnętrznym,
sztucznie dodanym do miłości w ogóle, a miłości małżeńskiej w szczególności, lecz wyraża jej właściwą istotę. Miłość pragnąca się jak gdyby przedłużyć
w potomstwie znajduje swoje najgłębsze podłoże w Bogu, który nie tylko jest
Miłością, ale i Ojcem, czyli źródłem wszelkiego życia”34.
Zamierzony przez Boga związek między mężem i żoną, oparty na małżeńskiej miłości, która jest płodna, stanowi fundament dla rodzenia się i wychowania dzieci. Ten fundament nie wyczerpuje jednak całej treści wyrażenia „płodna miłość”. „Płodna miłość”, o której papież pisze w numerze 9.
encykliki, ściśle wiąże się z kolejnymi numerami, poświęconymi odpowiedzialnemu rodzicielstwu (nr 10)35, wewnętrznemu ładowi stosunku małżeń33
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (Rdz 1,28). Słowa te Bóg kieruje do mężczyzny i kobiety (małżonków), którzy
wnoszą w sobie podobieństwo samego Boga – Stwórcy. Stanowią ono także zaproszenie
do współdziałania człowieka, będącego stworzeniem, ze Stwórcą w dziele pomnażania
rodzaju ludzkiego. Por. S. JANKOWSKI, Biblijny sens płodności i niepłodności, „Chrześcijanin w Świecie” (1987) nr 162, s. 8–14.
34
K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 80, przypis a).
35
Ten ścisły związek podkreśla również przywoływany już Komentarz: „Wewnętrzne przyporządkowanie miłości małżeńskiej do płodności stanowi podstawowy element
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa”. K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 28.
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skiego (nr 11), nierozerwalności podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim (nr 12), wierności wobec planu Bożego (nr 13), niedopuszczalnym
sposobom ograniczania liczebności potomstwa (nr 14–18). Ścisłe powiązanie
wymienionych zagadnień z „płodną miłością”, czyli z przekazywaniem życia, jakie jest zawarte w encyklice, dopełnione zostało ukazaniem etyczności
podejmowanych przez małżonków aktów małżeńskich, jak również etyczności przekazywania życia, zwanego odpowiedzialnym rodzicielstwie36. Chociaż wszystkie omawiane w niniejszym artykule cechy małżeńskiej miłości
są ściśle powiązane z moralnością, to jednak zauważa się szczególnie wyraźne powiązanie moralności z „miłością płodną”. Tę moralność (etyczność)
ustanowił Bóg dla prawidłowego i wspólnego rozwoju osobowego samych
małżonków, rozwoju ich małżeńskiej miłości w relacji do siebie, a także
w rozwoju rodzicielskiej miłości, czyli w ich relacji do potomstwa. Zatem
moralność w odniesieniu do „płodnej miłości” małżonków obejmuje ich relację do Boga, do siebie nawzajem i do potomstwa.
Ukazany w Humanae vitae moralny charakter małżeńskiej miłości, która
została włączona w swej strukturze w stwórczy plan Boga wobec ludzkości,
uwidacznia się w sposób szczególny poprzez miłość płodną, która związana
jest nierozerwalnie z misją przekazywania życia i włącza miłość małżeńską
w strukturę całej rodziny ludzkiej37. Zatem w rażącej sprzeczności z zamysłem miłości Boga-Stwórcy wobec małżonków jawi się nie tylko świadome
zamykanie się na życie poprzez jakiekolwiek formy ubezpłodnienia aktu
małżeńskiego i wykluczenia możliwości poczęcia nowego życia lub pozbawienia go wymiaru miłosnego i dobrowolnego zjednoczenia, ale również
przekazywanie życia poza małżeńską wspólnotą miłości.
Miłość małżonków, która jest miłością ludzką, pełną oraz miłością
„i wierną, i wyłączną” staje się poprzez „miłość płodną” miłością rodzicielską, która od tej pory, nie przestając być miłością małżeńską, obejmuje
w sposób naturalny również dziecko. Klimat miłości stworzony przez kochających się rodziców jest jedynym i właściwym środowiskiem wychowania
i dorastania człowieka, który zamierzył Bóg. „Płodna miłość”, która rodzi
potomstwo, może jednak zachwiać nie w pełni dojrzałą małżeńską miłość.
Pojawienie się dziecka niekiedy sprawia, że małżeńska miłość przestaje być
przedmiotem troski małżonków, może ucierpieć w spotkaniu z miłością ro36
Już konstytucja Gaudium et spes kładzie szczególny akcent na związek „miłości
małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia”. W tym związku bowiem najbardziej uwidacznia się moralność postępowania małżonków, która musi być określana
„w świetle obiektywnych kryteriów”. Por. KDK 51.
37
Por. K. WOJTYŁA, Komentarz, dz. cyt., s. 30.
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dzicielską. Kierowana dotychczas ku współmałżonkowi miłość zostaje nie
tyle zapodziana, ile „przerzucona” na dziecko, co może prowadzić do zapominania przez małżonków-rodziców o wzajemnej miłości.
Dziecko, będące darem Boga, nie powinno jednak przyczyniać się do
zaniku miłości małżonków, lecz musi być włączone w przestrzeń ich miłości i rozwijać w nich miłość rodzicielską. Nie należy przy tym zapominać
o fundamencie, jakim jest uczucie łączące małżonków. Tylko na nim miłość
rodzicielska do dziecka może się prawidłowo rozwijać. Pojawienie się dziecka w przestrzeni miłości małżonków rodzi niejednokrotnie wiele trudności
właśnie z tego powodu, że zanika ich miłość małżeńska, a rozwija się miłość
rodzicielska. Papież przypomina jednak, że to właśnie miłość małżeńska jest
płodna i ta miłość łączy małżonków, a nie „miłość płodna”, która w sensie
fizycznej płodności może się przecież nie urzeczywistnić, a jeżeli się urzeczywistnia, to na pewnym etapie małżeńskiego życia także zanika Chociaż
płodność może objawiać się w sensie duchowym, to jednak nie płodność (fizyczna i duchowa) łączy małżonków, lecz małżeńska miłość. Małżonkowie
powinni o tym zawsze pamiętać, ponieważ to pozwala im nie tylko dbać
o wzajemną miłość, ale również należycie kochać i wychowywać potomstwo
oraz utrzymywać właściwą z nim relację.

ZAKOŃCZENIE
Analiza małżeńskiej miłości, która jest fundamentalnym przesłaniem
encykliki Humanae vitae, pozwala dostrzec zmieniający się spojrzenie na
małżeństwo w nauczaniu Kościoła. Ten głos, w którym małżeńskiej miłości przywrócone zostaje właściwe, najważniejsze miejsce, zapoczątkował
wyraźnie Sobór Watykański II. Charakterystyczne jest, że dawniej podkreślano prokreacyjny wymiar związku i do niego sprowadzano małżeństwo,
a teraz główny akcent pada nie tylko na miłość, ale również na „jakość” miłości w postaci wymienionych jej cech, a dopiero później, na fundamencie
tak pojmowanej miłości, wznosi się prokreacja, czyli małżeńska płodność. Co
spowodowało taką zmianę? Z pewnością wieloaspektowa, głębsza i uważniejsza refleksja nad samym małżeństwem oraz wymogi nowych czasów
sprawiły, że dotychczasowy podkreślający prokreację model małżeństwa już
nie wystarczał. Kiedy w wielu społeczeństwach pojawił się i nasilał trend
antynatalistyczny , konieczne stało się ukazanie zgodnego z zamysłem Boga
fundamentu prokreacji, jakim jest miłość. Na fundamencie tak pojmowanej
miłości małżonków prokreacja jest ich wzniosłym powołaniem do współpra-
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cy z Bogiem, a przekazywanie życia oraz wychowanie potomstwa przynosi
oczekiwane owoce. Żadna instytucja nie wyręczy rodziców ani ich godziwie
nie zastąpią w przekazywaniu życia i wychowaniu potomstwa ze względu
na ten fundamentalny brak małżeńskiej miłości, którą mogą stworzyć jedynie mężczyzna i kobieta. Jedynie im Bóg powierza zaszczytne zadanie zrodzenia potomstwa oraz wychowania go, czyli przygotowania do dorosłego,
odpowiedzialnego życia w miłości.
Wymienione przez papieża Pawła VI charakterystyczne cechy małżeńskiej miłości zostały wyprowadzone z jej pierwszego źródła, którym jest Bóg.
Bóg, który jest Miłością i zarazem jej źródłem, dzieli się poprzez małżonków
swoją miłością w sposób wyjątkowy z każdym człowiekiem. To oni, złączeni
miłością pochodzącą od Boga w sakramencie małżeństwa, nie tylko przeżywają miłość, która jest w pełni ludzka, pełna, wierna i wyłączna, ale również,
dzięki temu, że jest ona płodna, mogą przekazywać potomstwu życie oraz
swoją i Boga miłość w procesie wychowania. Omówione cechy małżeńskiej
miłości mają to do siebie, że góruje ponad nimi miłość Boga, który jest zarazem źródłem miłości małżonków. W ten sposób Paweł VI ukazuje miłość małżonków jako powołanie, którym obdarza ich Bóg, oraz jako zaproszenie do
uczestniczenia w miłości Boga. Bóg, który jest Miłością, zamierzył realizację
swojego planu miłości względem ludzkości poprzez małżeńską wspólnotę.
Przypomnienie małżonkom o Bogu, który jest źródłem ich miłości, zaprasza
ich do budowania trwałej i nierozerwalnej wspólnoty miłości między samymi
małżonkami oraz miedzy nimi a Bogiem. Wyrazem podjęcia przez małżonków tego zaproszenia do budowania trwałej wspólnoty miłości jest zawarcie
sakramentu małżeństwa. Do utrwalania sakramentalnej miłości małżonkowie
nie tylko potrzebują przykładu wiernej miłości Boga względem swojego ludu,
czy też Chrystusowego krzyża, będącego znakiem wiernej miłości do końca, ale również wszelkich ludzkich przejawów wzajemnej miłości, czułości
i życzliwości, przyjaźni, wierności, wyłączności oraz dzieci, które, będąc znakiem płodnej miłości, są dla małżonków największą radością.
Istotną płaszczyzną małżeńskiej miłości jest moralność. Moralny charakter miłości przejawia się w sposób szczególny w odpowiedzialnym rodzicielstwie, które nie tylko obejmuje moralność związaną z małżeńskim pożyciem, ale również odpowiedzialność przed Bogiem za liczbę zrodzonego
potomstwa oraz jego wychowanie. Mówiąc o moralnym wymiarze miłości,
nie można również pominąć odpowiedzialności małżonków za wzajemną
miłość oraz za miłość do Boga i dzieci. Zagadnieniem ściśle związanym z moralnym charakterem miłości jest pojmowanie jej jako cnoty. Wraz ze wzrostem cnoty miłości wzrasta również jej moralność. Takie pojmowanie miłości
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sprawia, że małżonkowie nie zadowalają się przelotnym uczuciem czy chwilowym nastrojem, lecz wytrwale zabiegają o nieustanne dojrzewanie do pełnej miłości. W tym ogromnym wysiłku coraz doskonalszego kształtowania
miłości istotną rolę pełnią ich władze umysłowe, czyli wola i rozum. Chociaż
jest to nigdy niekończący się, trwający aż do śmierci wysiłek, to jednak świadomość konieczności ciągłego doskonalenia miłości pozwala małżonkom
stawiać czoła wszelkim kryzysom w ich wspólnym życiu. Najlepszym lekarstwem na wszelkie przeciwności okazuje się miłość rozumiana jako cnota,
która nie tylko do takiego ciągłego wysiłku ich uzdalnia i zachęca, ale również pozwala im wspólnie cieszyć się osiąganą doskonałością i szczęściem.

CHARACTERISTIC FEATURES OF CONIUGAL LOVE
IN PAUL VI’S ENCICLICAL HUMANAE VITAE
Conjugal love is the foundation of marriage. Paul VI teaches that, above all, marital
love has its source in God. Based on this foundation, the Pope mentions the characteristic
features of conjugal love. It is fully human, total, faithful, exclusive and fertile. Christ’s
incarnation, passion and resurrection help to fully understand the human character of
conjugal love. Love is fully human because it embraces the bodily and spiritual sphere of
man. Marital love is total as well. Wife and husband as God’s creatures are able to make
a personal friends hip. One cannot talk about total love and friendship when a person
enters into a relationship with something. Conjugal love is also faithful and exclusive antil
death. Fidelity and exclusivity, which are linked together on the basis of necessity and
inextricability , confirm the truth and authenticity of conjugal love. On the basis of this understanding of love, Pope Paul VI bases the last feature of conjugal love. Finally this love
is fecund, because it is not exhausted by the communion between husband and wife, but it
is destined to raise up new children. Fecundity, which consists in the birth and upbringing
of offspring, belongs to the nature of conjugal love. The spouses thus cooperate with God
in multiplying the human family and in striving for full perfection. Pope Paul VI presents
marital love as one which has a moral character and is a virtue. The morality of conjugal
love manifests itself especially in the plane of responsible parenthood, which includes the
relationship to God, to each other and to the child. Understanding love as a virtue means
that spouses are constantly making a conscious effort to build and strengthen their love
and maritial bonds. Morality and virtue are closely related. The more perfect virtue is, the
more morality increases, and vice versa.
tłum. Antoni Karaś
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Lata sześćdziesiąte w Stanach Zjednoczonych to czas radykalnych
zmian społeczno-obyczajowych, walk o prawa obywatelskie Afroamerykanów oraz protestów przeciw wojnie w Wietnamie1. Zdaniem historyka Paula
Johnsona2, rok 1968 to dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej „rok
prób samobójczych”3: w tym roku dokonano zamachu na pastora Martina
Luthera Kinga i senatora Roberta F. Kennedy’ego oraz przeprowadzono
ofensywę Tet w Wietnamie; wtedy także wydano encyklikę Humanae vitae4.
Dokument Pawła VI wydaje się kluczowy dla amerykańskiego Kościoła
w XX wieku oraz dla rozwoju teologii moralnej w Stanach Zjednoczonych,
zaś w środowisku osób związanych z Katolickim Uniwersytetem Ameryki
w Waszyngtonie mówi się wręcz o teologii moralnej „przed” i „po” Humanae
vitae. Przyczyną tych zmian jest Oświadczenie sprzeciwu, którego głównym auPor. A. KŁOS-SKRZYPCZAK, Rodzina wartością? Perspektywa amerykańska, Katowice 2016.
2
The Paul Johnson Phenomenon, www.historyaccess.com/thepauljohnsonph.html
(14.02.2018).
3
„America’s Suicide Attempt”.
4
The Year of the Peirasmòs – 1968, www.catholicnewsagency.com/resources/lifeand- family/humanae-vitae/the-year-of-the-peirasms-1968 (14.02.2018).
1
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torem jest Charles E. Curran, ówczesny wykładowca teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. To właśnie z jego inicjatywy 30 lipca 1968
roku na łamach „New York Timesa”5 opublikowano tekst sprzeciwu wobec
nauki głoszonej przez Pawła VI6.

KONTEKST TEOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Przed przystąpieniem do analizy treści enuncjacji autorstwa Charlesa
Currana koniecznym wydaje się przedstawienie najważniejszych wydarzeń
teologiczno-historycznych, które poprzedziły wydanie encykliki Humanae
vitae, zarówno w perspektywie amerykańskiej, jak i europejskiej.
Pełna nazwa wydanej 30 lipca 1968 roku enuncjacji brzmi Oświadczenie
teologów katolickich w sprawie encykliki „Humanae vitae”7. Tego samego dnia
na łamach gazety „New York Times” opublikowana została treść encykliki
Pawła VI8, która wzbudziła sprzeciw amerykańskich teologów ze względu
na część mówiącą o niedopuszczalnych sposobach ograniczania liczebności
potomstwa. Jak czytamy w encyklice „stosunki, przez które małżonkowie
jednoczą się w sposób intymny i czysty, i przez które przekazuje się życie
ludzkie są […] uczciwe i godne9”, zaś za moralnie niedopuszczalny uznaje się wszelki „sposób ograniczenia ilości potomstwa10”. To właśnie te dwa
fragmenty papieskiej encykliki, zdaniem Currana, dały początek zaciekłych
dyskusji w amerykańskim Kościele katolickim. Chociaż już Pius XI w wydanej w 1930 roku encyklice Casti connubi pisał, iż „ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą, łamie
prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoim grzechem
ciężkim11”, to jednak w jego czasach słowa te nie stanowiły przyczynku do
dyskusji wśród katolickich uczonych.
J. LEO, Takes Note of Opposition, „New York Times”, 30.06.1968.
E. B. FISKE, Papal Encyclical Restates Teaching That Was Almost Unopposed for 19 Centuries, „New York Times”, 30.06.1968; R. C. DOTYS, Pope Bars Birth Control By Any Artificial Means, „New York Times”, 30.06.1968.
7
Statement by Catholic Theologians on the Encyclical „Humanae vitae”, www.kha.at/
downloads/statementbycatholictheologians.pdf. (15.02.2018).
8
Text of Pope Paul’s Encyclical Reaffirming the Prohibition Against Birth Control, „New
York Times”, 30.06.1968, s. 20–21.
9
PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
„Humanae vitae” (25.07.1968) 11. (skrót: HV).
10
Tamże 14.
11
PIUS XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb,
błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie „Casti Connubi (31.12. 1930)”, Wałbrzych 1990.
5

6
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Ponad trzy dekady później katoliccy teologowie i filozofowie coraz głośniej i śmielej zaczynali debatować na temat stosowania antykoncepcji, odnosząc się głównie do sytuacji zakonnic masowo gwałconych podczas wojny
domowej w Kongo. W toku dyskusji część katolickich uczonych12 stwierdziła, iż „w razie zaistnienia konfliktu dwóch rodzajów zła można zastosować
zasadę całości, czyli odstąpić od normy ze względu na dobro osoby zagrożonej przemocą13”. Z upływem czasu do argumentacji tej nawiązywano również w odniesieniu do kwestii prokreacji małżonków i świadomego rodzicielstwa. W związku z zaistniałymi wydarzeniami, papież Jan XXIII powołał
w 1963 roku Komisję ds. Rodziny, Zaludnienia i Rozrodczości, która w mediach funkcjonowała jako Komisja ds. Kontroli Urodzeń14. Określenie to jest
całkowicie mylne, gdyż celem Komisji było zebranie argumentacji przeciwko
stosowaniu antykoncepcji15. Prace komisji trwały kilka lat, a w roku 1966,
już po śmierci Jana XXIII, z inicjatywy Pawła VI jej skład został poszerzony o ekspertów między innymi z dziedziny medycyny, seksuologii, biologii
oraz o pary małżeńskie.
W efekcie prac papieska komisja „zarekomendowała […] uznanie metod antykoncepcyjnych za godziwe i moralnie dozwolone w małżeństwie
(przynajmniej w pewnych sytuacjach i pod określonymi warunkami)16”.
Mimo tej decyzji, papież Paweł VI ogłosił w encyklice nauczanie całkowicie
sprzeczne z większościowym stanowiskiem członków Komisji ds. Rodziny,
Zaludnienia i Rozrodczości. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż „komisja
była wyłącznie ciałem doradczym. Jej zadaniem było opracowanie odpowiedniej dokumentacji potrzebnej papieżowi przy podejmowaniu ostatecznej decyzji doktrynalnej, nie zaś determinowanie tej decyzji. Rzeczą papieża
było nie tylko sformułować odnośną naukę Kościoła, ale ocenić również stoW tej grupie znaleźli się między innymi dwa przyszli kardynałowie: biskup Pietro
Palazzini oraz biskup Paulo Evaristo Arns oraz późniejszy ekspert podczas Soboru Watykańskiego II, ks. Bernhard Hearing, http://wpolityce.pl/kosciol/282375-franciszek-o-papiezu-pawle-vi-antykoncepcji-i-zgwalconych zakonnicach (19.02.2018)
13
Franciszek o papieżu Pawle VI, antykoncepcji i zgwałconych zakonnicach, wpolityce.pl/
kosciol/282375-franciszek-o-papiezu (19.02.2018).
14
„Humanae vitae” – co by było gdyby?, gosc.pl/doc/2002975.Humanae-vitae-co by-bylo-gdyby (19.02.2018).
15
W roku 1965 Paweł VI zwrócił się do członków Komisji z oficjalną prośbą o przeanalizowanie problemu dotyczącego kontroli urodzeń i znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakiej formie i w odniesieniu do jakich zasad moralnych małżonkowie, oddając się
sobie nawzajem, mogą realizować małżeńskie powołanie; Por. J. E. SMITH, Humanae vitae.
A Generation Later, The Catholic University of America Press, Washington 1991, s. 13–14.
16
Zatrzymany pochód pigułki, gosc.pl/doc/802704.Zatrzymany-pochod-pigulki (19.02.
2018).
12
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pień słuszności wysuwanych przez komisję propozycji17”. Na uwagę zasługuje również fakt, iż zarówno w oficjalnym nauczaniu, jak i w prywatnych
wypowiedziach papież Paweł VI nigdy nie wydał zezwolenia na stosowanie
antykoncepcji „ani jako zasady ogólnej, ani jako wyjątku, np. w odniesieniu
do zakonnic zagrożonych gwałtami w Afryce18”.
Nauczanie Humanae vitae, zdaniem niektórych historyków, bazuje na
dwóch dokumentach. Pierwszy z nich to wydane w 1967 roku tzw. Memorandum z Ulm, w którym „grupa lekarzy zwraca […] uwagę, że przynajmniej
część środków antykoncepcyjnych zabija dzieci w łonach matek19”. Drugi dokument to tzw. Memoriał krakowski, przy którym pracowała grupa polskich
uczonych z kardynałem Karolem Wojtyłą na czele. Tzw. zespół krakowski
powstał już w 1966 roku, a jego celem było przygotowanie uzasadnienia dla
katolickiej nauki w kwestii przekazywania życia20.
Jeszcze przed publikacją encykliki Pawła VI pojawiły się w mediach
informacje, iż dokument opowiadać się będzie za całkowity zakazem stosowania antykoncepcji. W środowisku amerykańskich teologów, głównie
związanych z Katolickim Uniwersytetem Ameryki w Waszyngtonie, rozgorzała dyskusja na temat „możliwych kierunków działań”. 27 czerwca 1968
roku przygotowane zostały przez biskupów Archidiecezji Baltimore oraz
Waszyngtońskiej21 wytyczne, które mówiły o tym, iż kapłani oraz teologowie w swoim nauczaniu nie powinni pozostawiać wątpliwości względem
stanowiska Kościoła w temacie antykoncepcji. Na poziomie parafii problem
stanowiło teologiczne uargumentowanie owych wytycznych, w związku
z czym Association of Washington Priests22 przekazało tę kwestię do Catholic Theological Society of America23, którego ówczesnym wiceprezesem był
wielebny Charles E. Curran. Cel tych działań był jeden: przygotowanie merytorycznych, teologicznych argumentów uzasadniających zakaz stosowania antykoncepcji. Zarówno Association of Washington Priests, jak i Catholic
kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/humanae_vitae.pdf (19.02.2018).
Franciszek o papieżu Pawle VI, antykoncepcji i zgwałconych zakonnicach, wpolityce.pl/
kosciol/282375-franciszek-o-papiezu (19.02.2018).
19
„Wspólnota”Biuletyn informacyjny parafii św. Jana Kantego, www.jan-kanty.pl/
images/biuletyn/2018/171-21-01-2018.pdf (19.02.2018).
20
Zatrzymany pochód pigułki, art. cyt. (19.02.2018).
21
Guidelines for the Teaching of Religion in the Province of Baltimore and the Archdiocese
of Washington.
22
Stowarzyszenie Księży Archidiecezji Waszyngtońskiej zostało rozwiązane. Od
2011 roku w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje Stowarzyszenie Amerykańskich Księży
Katolickich; Por. www.uscatholicpriests.org (20.02.2018).
23
Por. Catholic Theological Society of America, www.ctsa-online.org (20.02.2018).
17
18
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Theological Society of America opowiedziały się przeciwko przedstawionym
wytycznym, a oficjalny komentarz został opublikowany 28 lipca 1968 roku
na pierwszej stronie niedzielnego wydania „Washington Star”.
Dzień później, 29 lipca 1968 roku na kampusie uniwersyteckim w Caldwell Hall doszło do spotkania dziesięciu amerykańskich teologów, którzy
mieli za zadanie przeanalizować, przedyskutować i „wydać opinię” na temat
encykliki Humanae Vitae. Na czele tej grupy stał wielebny Charles E. Curran,
a towarzyszyli mu inni profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Ameryki:
Robert E. Hunt, Daniel C. Maguire, Alfred McBride, Russell G. Ruffino oraz
wielebny John E. Corrigan, kapłan diecezji waszyngtońskiej, wielebny Francis X. Murphy, profesor teologii moralnej Akademii Alfonsiana w Rzymie,
wielebny David L. Jones, kapłan diecezji Oklahoma City-Tulsa, wielebny
Henry Schreitmueller, wykładowca na Uniwersytecie Seton Hall, wielebny
Robert Springer S.J., profesor teologii moralnej na Woodstock College. Jak
wynika z informacji przedstawionych przez Charlesa Currana, wszyscy biorący udział w dyskusji byli w stałym kontakcie z innymi teologami w Stanach Zjednoczonych. W toku dyskusji przygotowano Oświadczenie teologów
katolickich w sprawie encykliki „Humanae Vitae”, które z inicjatywy wielebnego
Currana zostało opublikowane na łamach „New York Timesa” 30 lipca 1968
roku. Oświadczenie w dniu wydania zawierało podpisy osiemdziesięciu
siedmiu amerykańskich teologów, wśród których znaleźli się między innymi: William Bassett, Christian Ceroke, George Kanoti, Peter Kearney, Bernard Marthaler, Bernard McGinn i David W. Tracy, jak również inni przedstawiciele znakomitych katolickich uniwersytetów oraz szkół wyższych
w Stanach Zjednoczonych24.
W dniu 31 lipca 1968 roku Oświadczenie teologów katolickich w sprawie
encykliki „Humanae vitae” wysłane zostało do około 1200 członków Catholic Theological Society of America. Celem potwierdzenia autentyczności,
w imieniu wszystkich osiemdziesięciu siedmiu subskrybentów, na oświadczeniu podpisali się Charles E. Curran, John F. Cronin, profesor teologii moralnej w St. Mary’s Seminary w Baltimor oraz Edwin. F. Falteisek, kierownik
Katedry Teologii Pastoralnej School of Divinity, St. Loius University. Warto
zwrócić uwagę, iż osoby chcące podpisać owo oświadczenie musiały spełnić
pewne wymogi kwalifikacyjne: posiadać tytuł naukowy z dziedziny teologii,
24
Wśród nich warto wymienić: Fordham University; Manhattan College; Notre
Dame University; St. John’s University, Collegeville, Minnesota; St. John’s University, Jamaica, New York; St. Bonaventure University; Seton Hall University; Catholic Theological
Union of Chicago; Pope John XXIII National Seminary; St. Meinrad School of Theology;
Christ the King Seminary.
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filozofii bądź prawa kanonicznego lub być członkiem społeczności związanej z którąś z wymienionych dziedzin naukowych. W swojej książce Catholic
Moral Theology in the United States. A History Curran pisze, iż wspomniany
tekst podpisany został przez ponad 600 katolickich uczonych25. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w dniu wysłania oświadczenia do członków Catholic Theological Society of America przewodniczący National Conference of Catholic
Bishops, arcybiskup John F. Dearden, wydał krótkie oświadczenie w temacie
encykliki Humanae Vitae: „my, biskupi Kościoła w Stanach Zjednoczonych,
jednocząc się z nim (papieżem Pawłem VI), wzywamy naszych kapłanów
i wiernych, aby przyjęli Jego nauczanie ze szczerością, uważnie je studiowali oraz w tym świetle formowali swoje sumienia26”. Zdaniem Currana ta
enuncjacja, dość lakoniczna i niejednoznaczna, pozostawiła otwarte drzwi
dla wielu różnych interpretacji teologicznych nauczania Pawła VI w temacie
antykoncepcji27.

ANALIZA TREŚCI ENUNCJACJI
W opinii Charlesa Currana publiczny sprzeciw amerykańskich teologów wobec encykliki Humanae vitae nie jest równoznaczny z brakiem lojalności wobec Stolicy Apostolskiej28. Fakt ten potwierdzić mają już pierwsze
słowa Oświadczenia teologów katolickich w sprawie encykliki „Humanae vitae”,
z których wynika, iż teologowie Kościoła rzymskokatolickiego szanują nauczanie Magisterium Kościoła. Jednocześnie, jak czytamy w Oświadczeniu,
tradycja chrześcijańska przypisuje teologom szczególną odpowiedzialność
za interpretację wypowiedzi Magisterium, dlatego też „oferują [oni] wstępne
komentarze do encykliki papieża Pawła VI w sprawie regulacji urodzeń29”.
Jednakże w dalszej części enuncjacji stwierdza się, że stanowisko przedstawione w papieskiej encyklice nie jest nieomylne, gdyż Kościół zna przypadC. E. CURRAN, Catholic Moral Theology in the United States. A History, Washington
2008, s. 120–121.
26
„We, the Bishops of the Church in the United States, unite with him [Pope Paul
VI] in calling upon our priests and people to receive with sincerity what he has taught, to
study it carefully, and to form their consciences in its light”, [w:] Charles E. Curran, Loyal
Dissent. Memoir of a Catholic Theologian, Washington DC 2006, s. 55.
27
www.wijngaardsinstitute.com/wpcontent/uploads/2015/10/curran__dissent_
in_and_for_the_church__1969.doc (20.02.2018).
28
C. E. CURRAN, Catholic Moral Theology, dz. cyt., s. 121.
29
„We offer these initial comments on Pope Paul VI’s Encyclical on the Regulation of
Birth”, www.kha.at/downloads (19.02.2018).
25
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ki, kiedy to nauka głoszona przez autorytet papieski została skorygowana30.
Wśród takich przypadków, lapidarnie, wręcz enigmatycznie, wymienione
zostały wypowiedzi na temat wolności religijnej czy rozwiązania związku
małżeńskiego.
Już w tym momencie należy stwierdzić, iż autorzy enuncjacji pokazują
myślenie skrótowe, pozostawiające wiele niedomówień. Jak czytamy w treści Oświadczenia, papież promulgował Humanae vitae niezgodnie z „duchem”
Soboru Watykańskiego II oraz wbrew decyzji Komisji Teologicznej z 1966
roku. Twierdzenie to pozostawia czytelnika w przekonaniu, iż treść encykliki została przygotowana przez papieża Pawła VI z pominięciem głosów ekspertów, teologów oraz członków Komisji. A przecież już w piątym punkcie
Humanae vitae papież uzasadnia, dlaczego w marcu 1963 roku zdecydowano
się powołać Komisję Teologiczną, a następnie poszerzyć jej skład. Komisja,
jak czytamy w encyklice, „poza licznymi specjalistami z różnych dyscyplin
[…] posiadała […] w swym gronie również pary małżeńskie”, a jej celem
było „[…] nie tylko gromadzenie opinii postulatów na temat nowych zagadnień dotyczących życia małżeńskiego, a szczególnie etycznej regulacji
poczęć, ale ponadto dostarczenie odpowiednich informacji, aby Nauczycielski Urząd Kościoła mógł udzieli właściwej odpowiedzi na oczekiwania, jakie
w tej sprawie żywili zarówno wierni, jak i inni ludzie na całym świecie31”.
Co więcej, Paweł VI podkreśla, iż prace członków Komisji umożliwiły lepsze rozeznanie kwestii związanych z antykoncepcją. Autorzy Oświadczenia,
uznając, iż encyklika Humanae vitae została wydana wbrew decyzji Komisji,
spuszczają kurtynę milczenia na fakt, iż w toku jej prac nie osiągnięto konsensusu co do zasad moralnych, a środki i metody rozwiązania pewnych
zagadnień moralnych uznano za niezgodne z nauką o małżeństwie głoszoną
przez Nauczycielski Urząd Kościoła32.
Co więcej, amerykańscy teologowie stwierdzili, iż Paweł VI nie może
za pośrednictwem encykliki przekazywać prawd moralnych wspólnych dla
całego Kościoła, gdyż w ten sposób okazuje brak wrażliwości na sytuacje wyjątkowe wielu katolickich par małżeńskich, jak również nie przywiązuje wystarczającej wagi do aspektu etycznego współczesnej nauki. W enuncjacji papież przedstawiany jest jako człowiek o wąskich horyzontach, zamknięty na
30
Mowa raptem o kilku tematach, które z upływem czasu zostały skorygowane,
przykładowo wolność religijna czy prawo do milczenia. Koniecznym wydaje się doprecyzować, iż w tekście brak jest większych szczegółów, a informacje o skorygowanych naukach są przedstawione bardzo lakonicznie.
31
HV 5.
32
Por. tamże 6.
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argumentację przedstawicieli świata nauki. Autorzy Oświadczenia zarzuty te
uzasadniają stwierdzeniem, że Paweł VI opiera się na nieodpowiedniej koncepcji prawa naturalnego oraz lekceważy filozofów dokonujących rozważań
w tej właśnie kwestii. Ponadto teologowie powołują się na raport Komisji
Teologicznej, która w toku prac miała poważne trudności, by przedstawić
dowód, iż stosowanie antykoncepcji jest działaniem niemoralnym, sprzecznym z prawem naturalnym.
W dalszej części Oświadczenia teologów katolickich w sprawie encykliki „Humanae vitae” czytamy, iż Paweł VI zbyt mocno koncentruje się na biologicznym aspekcie stosunków małżeńskich, a na człowieka patrzy jedynie przez
pryzmat jego płciowości; milczy wobec twierdzenia, iż abstynencja seksualna może przynieść negatywne skutki dla par małżeńskich oraz całkowicie
lekceważy poczucie godności milionów ludzi, którzy powołani zostali na ten
świat bez możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Autorzy enuncjacji nie wspominają o tym, iż punktem wyjścia rozważań Pawła
VI w kwestii przekazywania życia jest integralna wizja człowieka. Bowiem,
jak czytamy w encyklice, „problem przekazywania życia […] powinien być
tak rozpatrywany, aby – poza aspektem cząstkowym, należącym do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego
– uwzględnił całego człowieka i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko
porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny33”.
Owszem, Paweł VI, poruszając kwestię odpowiedzialnego rodzicielstwa,
w pierwszej kolejności odwołuje się do procesów biologicznych, natomiast
w dalszej kolejności uwzględnia „warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne34”, a finalnie odnosi się do ustanowionego przez Boga
porządku moralnego35.
Zdaniem amerykańskich teologów nauczanie Pawła VI nie jest w żaden
sposób postępowe, gdyż w rzeczywistości Humanae vitae stanowi powtórzenie nauczania Piusa XI z encykliki Casti Connubi. A przecież treść tego
dokumentu, jak przypominają autorzy enuncjacji, również została zakwestionowana, a głos sprzeciwu, obecny na Soborze Watykańskim II, został
stłumiony.
W końcowej części Oświadczenia pojawiają się wyraźne wskazówki
względem tego, jakie stanowisko wobec antykoncepcji powinny przyjąć
katolickie małżeństwa. Przede wszystkim wierni Kościoła mają prawo nie
zgadzać się z nauczaniem Magisterium, które nie zostało wystarczająco uzaTamże 7.
Tamże 10.
35
Tamże.
33

34
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sadnione. Dlatego też autorzy Oświadczenia teologów katolickich w sprawie encykliki „Humanae vitae” dochodzą do wniosku, iż pary małżeńskie, zgodnie
ze swoim sumieniem, mając na uwadze wartość i świętość sakramentu małżeństwa, winny decydować o tym, w jakich okolicznościach dopuszczalne
jest zastosowanie metod antykoncepcyjnych. Konkluzję stanowi stwierdzenie, iż prawdziwie zaangażowani w tajemnicę Chrystusa i życie Kościoła teologowie złożą swój podpis pod Oświadczeniem.
Paweł VI podczas jednego ze spotkań z członkami Komisji ds. Rodziny,
Zaludnienia i Rozrodczości kwestię antykoncepcji określił jako „problem,
o którym wszyscy mówią36”. Stwierdzenie to, tak aktualne z końcem lat 60tych, nie straciło na znaczeniu również w późniejszym czasie. Mark F. Johnson37 we wstępie do książki Moral Theology at the End of the Century napisał,
iż Charles Curran odegrał kluczową rolę w rozwoju amerykańskiej teologii
moralnej, przyjmując rolę nauczyciela, mediatora oraz etyka, zaś jego bezgraniczne zaangażowanie w życie Kościoła przyczyniło się do wypracowania nowych perspektyw, min. w dziedzinie teologii moralnej życia seksualnego. Co więcej, Johnson stwierdził, iż działania Currana przyczyniły się do
rozpoczęcia dyskusji o wolności słowa społeczności akademickiej38. Słowa
Johnsona wzbudzają nie lada kontrowersje, gdyż znalazły się we wstępie
do Currana Moral Theology at the End of the Century. Publikacja ukazała się
w 1999 roku, czyli ponad dekadę po tym, jak władze Kościoła pozbawiły
go katedry na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Decyzja
o wydaleniu Charlesa Currana przedstawiona została w podpisanym przez
ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Josepha Ratzingera liście,
w którym czytamy, iż „ten, kto nie zgadza się z Magisterium, nie jest odpowiedni ani nie kwalifikuje się do nauczania teologii katolickiej39”. Ratzinger
uzasadnia zakaz nauczania faktem, iż mimo upływu lat i wielu dyskusji Curran pozostaje przekonany o słuszności swoich nauk. Na przestrzeni czasu
Curran nie raz proponował „kompromis” polegający na nauczani teologii
moralnej zgodnie ze stanowiskiem Kościoła z wyłączeniem teologii moralnej
życia seksualnego40. Na ów „kompromis” Magisterium Kościoła, rzecz jasna,
36
„The problem, which everyone is talking about” [w:] J. T. NOONAN, Jr., Contraception. A History Of The Catholic Theologians And Canonists, Massachusetts 1966, s. 531.
37
Por. Mark F. Johnson, markfjohnson.org (24.01.2019).
38
Por. C. E. CURRAN, Moral Theology at the End of the Century, Milwaukee, Wisconsin, 1999, s. III.
39
„Is not suitable nor eligible to teach Catholic theology”, www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860725_carlocurran_
en.html (29.01.2019).
40
Tamże.

90

Aleksandra Kłos-Skrzypczak

nie wyraziło zgody, podkreślając, iż stanowisko Charlesa Currana względem
aborcji, eutanazji, masturbacji, antykoncepcji, stosunków przedmałżeńskich
czy aktów homoseksualnych nie pozostawia pola do rzeczowej dyskusji. Jak
czytamy w końcowej części listu Kongregacji, „władze Kościoła nie mogą dopuścić do kontynuowania obecnej sytuacji, w której wewnętrzna sprzeczność
jest przedłużana, a ten, kto naucza w imieniu Kościoła, de facto zaprzecza
temu nauczaniu41”.
W raporcie American Association of University Professors42, opublikowanym we wrześniu-październiku 1989 roku, czytamy, iż, gdyby nie decyzja Kongregacji, profesor Curran wciąż piastowałby stanowisko w Katedrze
Teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie43. Po ogłoszeniu decyzji Charles Curran złożył pozew przeciwko władzom uczelni,
a sąd orzekł, że uniwersytet ma prawo zwolnić pracownika za nauczanie
sprzeczne z wizją i religią szkoły44.

ZAKOŃCZENIE
W książce Catholic Moral Theology in the United States. A History Curran,
wśród kluczowych wydarzeń w amerykańskiej teologii moralnej, wymienia
wydarzenia, które miały miejsce po publikacji Oświadczenia sprzeciwu w sprawie encykliki „Humanae vitae” w 1968 roku. Trudno nie zarzucić w tej sytuacji
autorowi braku skromności czy samokrytycyzmu, z drugiej jednak strony
nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż Oświadczenie utorowało drogę do dyskusji na temat antykoncepcji wśród amerykańskich teologów.
Pomimo opisanych kontrowersji Charles Curran wciąż pozostaje aktywnym profesorem akademickim, wizytując między innymi na Cornell
Unversity, Auburn University oraz wykładając regularnie na Southern Me41
„The authorities of the church cannot allow the present situation to continue in
which the inherent contradiction is prolonged that one who is to teach in the name of
the church in fact denies her teaching”, www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents (29.01.2019).
42
American Association of University Professors (AAUP) jest organizacją non-profit zrzeszającą wykładowców i specjalistów akademickich z różnych dziedzin nauki.
Założona w 1915 roku organizacja pomaga w kształtowaniu amerykańskiego szkolnictwa
wyższego, dbając o standardy, procedury oraz wolność naukową społeczności akademickiej, por. https://www.aaup.org (29.01.2019).
43
Por. Academic Freedom and Tenure THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA,
www.aaup.org/NR/rdonlyres/9CA4679F-7BC7-4AD7-BA370C1B00AEBAA1/0/Catho
licUUSA.pdf (29.01.2019).
44

Tamże.
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thodist University. W swoich naukach Curran podtrzymuje sprzeciw wobec
nauczania Kościoła, przedstawiając coraz to nowsze argumenty. Mimo tego
w publicznych wystąpieniach Curran nierzadko podkreśla, że kocha Kościół
katolicki, w którym czuje się jak w domu, gdyż tradycja katolicka utrzymuje,
iż wiara i rozum nie stoją z sobą w sprzeczności45, zaś sam od lat pozostaje
głównym darczyńcą SMU Catholic Campus Ministry46.

STATEMENT TO ENCYCLICAL HUMANAE VITAE”
BY REVEREND CHARLES E. CURRAN
The history of moral theology in the United States shows that the document of Paul
VI is crucial for the American Church in the twentieth century, and in the community of
professors associated with the Catholic University of America in Washington say about
moral theology “before” and “after” Humanae Vitae. The reason for these changes is the
“Statement by Catholic Theologians on the Encyclical Humanae Vitae” by Reverend Charles
E. Curran, who officially objected to the Church’s teaching on the subject of contraception.
tłum. Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Por. The Charles Curran Case, www.americamagazine.org/issue/100/charles-curran-case (29.01.2019).
46
Por. smucatholic.org/ministry-mission (29.01.2019).
45

TOM XIV

SOSNOWIECKIE

TSTUDIA
EO L O G IC Z N E

Rok 2018/2019
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Każdy człowiek potrzebuje miłości, pragnie kochać i być kochanym.
Zdolność do miłowania jest bezinteresownym darem Bożym. Szczególnym
miejscem rozwoju miłości jest małżeństwo sakramentalne. Miłość małżeńska
ma wymiar eschatologiczny. Bóg poprzez sakrament wlewa w dusze małżonków swoją łaskę, dzięki której mogą oni dążyć razem do świętości. Miłość
wiąże się także z odpowiedzialnością za drugiego człowieka.
Papież Paweł VI w Encyklice o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” ukazuje, iż miłość oznacza także dawanie, czyli obdarowywanie, które równocześnie jest przyjmowaniem. Na tej
drodze małżonkowie „dążą do wspólnoty”1. W dobie kryzysu małżeństwa
i rodziny nie można pozostać na te kwestie obojętnym. Trzeba podejmować
mądre działania, aby umacniać miłość małżeńską i rodzinną. Warto więc
przypomnieć, czym jest prawdziwa miłość i odpowiedzialność (par. 1) oraz
wskazać, jak w dzisiejszym świecie wychowywać do odpowiedzialnego rodzicielstwa (par. 2). Należy także podjąć działania, które pomogą małżonkom odkryć wielkość ich powołania (par 3).
1
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 8 (skrót: HV).
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ISTOTA MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Miłość małżeńska bierze swój początek z Boga, który jest Miłością
(1 J 4, 8). Małżeństwo jest szczególnym dziełem Bożym, ustanowionym z miłości dla dobra człowieka. Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae podkreśla, iż małżeństwo „nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem
ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie,
współpracować równocześnie z Bogiem w wydaniu i wychowaniu nowych
ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”2. Miłość
małżeńska jest doskonała tylko wtedy, gdy zakorzeniona jest w Bogu. Kiedy
mężczyzna i kobieta zawierają sakramentalne małżeństwo, Bóg niejako „odzwierciedla” się w nich, nadając im własne rysy i niezatarty charakter swojej
miłości. Małżeństwo jest Ikoną miłości Boga do człowieka3. Bóg jest tym, który uświęca miłość małżonków.
Paweł VI w Humanae vitae podaje charakterystyczne cechy i wymogi miłości małżeńskiej. Zdaniem Ojca Świętego „Jest to przede wszystkim miłość
na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa. Toteż nie chodzi tu
tylko o zwykły impuls popędu lub uczuć, ale także, a nawet przede wszystkim, o akt wolnej woli, zmierzający do tego, aby miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko trwała, lecz jeszcze wzrastała, tak ażeby
małżonkowie stawali się niejako jednym sercem i jedną duszą i razem osiągali swą ludzką doskonałość”4. Małżonkowie, tworząc komunię miłości
dwojga osób, winni nieustannie okazywać sobie miłość poprzez różne gesty,
spojrzenia i czyny. W prawdziwej miłości nie ma odpoczynku. Nie można
sobie zrobić od niej dnia wolnego. Nie można także miłości wyrazić na zapas! Im bardziej kochamy drugą osobę, tym bardziej jesteśmy świadomi, iż
nieustannie potrzebuje ona nowych znaków miłości i cierpi, gdy nie czuje, że
jest kochana5. Miarą prawdziwej miłości jest gotowość zapomnienia o sobie,
aby móc żyć dla osoby kochanej. Miłość zaczyna się wtedy, gdy druga osoba
staje się dla mnie ważniejsza, niż ja sam. K. Wojtyła podkreśla, iż „miłość
HV 8.
Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (19.03.2016), Lublin 2017,
121 (skrót: AL).
4
HV 9.
5
Por. M. DZIEWIECKI, Boży pomysł na twoje życie, Szczecinek 2012, s. 16–17.
2
3
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sprawia, że osoba właśnie siebie chce oddać innej – tej, którą kocha. Chce
niejako przestać być swoją wyłączną własnością, a stać się własnością tej drugiej. Rezygnacja ta prowadzi nie do pomniejszenia i zubożenia, ale wręcz
przeciwnie, do rozszerzenia i wzbogacenia egzystencji osoby. Jest to jakby
prawo „ekstazy” – wyjścia z siebie, aby tym pełniej bytować w drugim”6.
Prawdziwa miłość akceptuje człowieka takim, jaki jest i pozwala mu
wzrastać każdego dnia. Kochać to uczynić szczęśliwym drugiego człowieka.
Małżonkowie, którzy prawdziwie się kochają, potrafią dochować wierności
nawet wówczas, gdy jedna strona nie spełnia oczekiwań drugiej. Paweł VI
wskazuje, że miłość małżeńska winna być pełna. Chodzi tutaj o „szczególną
formę przyjaźni, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą miedzy
sobą wszystko, bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub.
Kto prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego, szczęśliwy, że może
go wzbogacić darem z samego siebie”7. Małżonkowie stają się dla siebie darem nie przez to, co posiadają, ale przez to, kim są. Możliwość wzajemnego
obdarowania staje się przestrzenią i motorem do realizacji własnej osobowości i kształtowania całego życia. W miłości ważna jest także odpowiedzialność za drugą osobę i troska o jej dobro. Miłość oderwana od poczucia odpowiedzialności jest zaprzeczeniem samej siebie, zawsze i niepodważalnie
jest egoizmem. Miłość powinna uwalniać nas od samych siebie i od egoizmu,
pozwalać nam przekraczać siebie8.
Paweł VI podkreśla, iż miłość małżeńska jest wierna i wyłączna „[…]
aż do końca życia; to znaczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w tym
dniu, w którym wolni i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim”9.
Nawet jeśli wierność małżeńska napotyka na różne trudności, to nie można
uważać jej za niemożliwą, wręcz przeciwnie jest – zawsze szlachetna i pełna zasług. Wierność oznacza stałość w dotrzymaniu raz danego słowa. Miłość wierna nie cofa się przed przyjęciem krzyża. Wierność stanowi źródło,
z którego płynie głębokie i trwałe szczęście kochających się osób10. Swoistym
dramatem naszych czasów jest fakt, że wielu ludzi traktuje wierność i miłość
jako rodzaj zniewolenia, jako zaprzeczenie ludzkiej wolności. Trzeba podkreślić, iż w relacjach międzyosobowych wierność jest wyrazem miłości. Jest
ona zawsze pewnego rodzaju deklaracją i obietnicą ukierunkowaną na przyK. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 112.
HV 9
8
Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 117.
9
HV 9.
10
Por. HV 9.
6
7
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szłość. To na fundamencie Boga oraz wierności Bogu człowiek jest zdolny do
zawierzenia swego życia drugiej osobie11.
Chrystus, dokonując dzieła odkupienia, nadał wspólnocie małżeńskiej
wyższą godność i otoczył ją sakramentalną mocą. Sobór Watykański II naucza, że „Jak niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swemu ludowi z przymierzem
miłości i wierności […] tak teraz Zbawca ludzi, Oblubieniec Kościoła […]
wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa” (KDK 48). Chrystus mocą swojego ducha przemienia ludzką miłość
małżonków i umacnia ją, kiedy przychodzą trudności. Sakramentalność włącza małżonków w nadprzyrodzony porządek Zbawienia i daje im szansę na
uświęcenie. Ta „głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę” (KDK 48) nie jest tymczasowa,
ale trwa wiecznie. Małżonkowie w sakramentalnej wspólnocie przynależą
nie tylko do siebie, ale, jako członkowie Mistycznego Ciała, należą także do
Chrystusa. Miłość małżeńska bez oparcia w miłości Chrystusa nie ma mocy
trwania oraz nieustannego rozwijania się i doskonalenia. Pielęgnując wzajemną miłość, małżonkowie najpełniej oddają chwałę Bogu i realizują swoje
powołanie.
Kolejną cechę miłości małżeńskiej na którą wskazuje Paweł VI jest płodność. Zdaniem M. Grabowskiego miłość „nie wyczerpuje się we wspólnocie
małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia”12. Także Sobór Watykański II podkreśla, że „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom
przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50)13. Dlatego w miłości bardzo ważna jest
odpowiedzialność za drugiego człowieka. Małżonkowie, miłując się wzajemnie, stają się współpracownikami Boga w dziele odnowy i uświęcenia świata.
Powołanie do świętości nakłada na małżonków obowiązek prowadzenia chrześcijańskiego życia. Święty Paweł napomina, że „jest wolą Boga, abyście byli święci. Powstrzymajcie się od nierządu. Niech każdy z was wie, że
własne ciało należy traktować z szacunkiem jako święte, a nie jako przedmiot
pożądania […] Bóg bowiem nie powołał was do nieczystości, lecz do świętości” (1 Tes 4, 3–8). Miłość małżonków umocniona w Chrystusie staje się
źródłem ich szczęścia i uświęcenia.

Por. J. BAJDA, Miłość małżeńska, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. OZOROWSKI, Warszawa–Łomianki 1999, s. 271.
12
HV 9; M. GRABOWSKI, Miłość seksualna, Toruń 2012, s. 152–157.
13
Por. HV 9; J. ZABIELSKI, Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007, s. 123–128.
11
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ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
Bezpośrednim owocem miłości małżeńskiej jest jej płodność. Dzięki
wzajemnej miłości małżonkowie stają się współpracownikami Boga w przekazywaniu życia. Dlatego Paweł VI przypomina, że „miłość małżonków domaga się od nich, aby poznali należycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa”14. Przekazywanie życia jest głównym zadaniem
stanu małżeńskiego, ale w sposobie realizacji jest uzależnione od roztropnej
oceny, odwagi i rozwagi małżonków. Jan Paweł II podkreśla, iż nie mogą
oni zapomnieć, że dziecko ma prawo do tego, aby zostać poczęte, by być
noszone w łonie matki, narodzone i wychowanie w małżeństwie15. Biorąc
pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza więc
znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji, rozum człowieka odkrywa bowiem w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią
osoby ludzkiej16.
Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza także konieczność panowania
nad swoimi popędami i namiętnościami. Dlatego kiedy małżonkowie współżyją ze sobą cieleśnie, muszą liczyć się z naturalną konsekwencją tego aktu,
jaką jest możliwość powstania nowego życia. Powołanie do życia nowej istoty ludzkiej wprowadza małżonków w nowy wymiar miłości. Ten dar prowadzi do przymierza z Bogiem. Daru nowego życia nie wolno małżonkom
zniszczyć ani odrzucić. Dziecko powinno być owocem miłości małżeńskiej,
która jest miłością pełną, wierną i wyłączną17.
Paweł VI w Encyklice o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” przypomina, że małżonkowie, planując swoją
płodność, powinni uwzględnić warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne. Ich rodzicielstwo jest odpowiedzialne nie tylko wtedy,
gdy zdecydują się przyjąć większą liczbę dzieci, ale także wówczas, kiedy
z powodu ważnych racji postanawiają jakiś czas unikać poczęcia nowego
życia i w tym celu rezygnują ze współżycia18. Katechizm Kościoła Katolickiego
zwraca uwagę, iż moralnym nieładem jest uczynienie stosunku niepłodnym.
Każde dziecko, nawet to niechciane, powinno być przyjęte i otoczone miłością. Żadne życie ludzkie w oczach Boga nie jest przypadkowe. Dzieci, także
te nieplanowane, mogą być dla małżonków radością nie mniejszą od tej, jaką
HV 10.
Por. JAN PAWEŁ II, O życiu. Aborcja – eutanazja – wojna, Kraków 1999, s. 408.
16
Por. HV 10.
17
Por. Tamże 9; W. BOŁOZ, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne,
Warszawa 1997, s. 52.
18
Por. HV 10.
14

15
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przynoszą te zaplanowane, jeśli tylko rodzice przyjmą je w duchu wdzięczności i zawierzenia19.
Ojciec Święty podkreśla, że do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa
należy uznanie przez małżonków ich obowiązków wobec Boga, siebie samych oraz rodziny i społeczeństwa przy zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości. Winni także pamiętać, aby w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie postępować dobrowolnie i na własną rękę, nie licząc się
z zasadami moralnymi. Małżonkowie są zobowiązani, aby dostosować swoje
postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej
naturze małżeństwa oraz w jego aktach, a z drugiej – określonego w stałym
nauczaniu Kościoła20. Małżonkowie powinni być świadomi, że dziecko nie
jest czymś należnym, ale jest darem. Pragnienie dziecka jest naturalne, trzeba
jednak pamiętać, że małżeństwo nie przyznaje małżonkom prawa do posiadania dzieci, a tylko prawo do podjęcia takich aktów naturalnych, które same
z siebie są przyporządkowane przekazywaniu życia21. Prokreacja nie może
być uznawana za jedyny sens małżeństwa i współżycia cielesnego, o czym
naucza Sobór Watykański II: „Małżeństwo jednak nie jest ustanowione wyłącznie dla rodzenia potomstwa; sama bowiem natura nierozerwalnego
związku miedzy dwoma osobami oraz dobro potomstwa wymagają, aby także wzajemna miłość małżonków odpowiednio się wyrażała, aby się rozwijała i dojrzewała. Dlatego małżeństwo trwa jako połączenie i wspólnota całego
życia i zachowuje wartość swoją […] nawet wtedy, gdy brakuje tak często
pożądanego potomstwa” (KDK 50). Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do fizycznego aktu rodzenia. Obejmuje ona także owoce życia
moralnego i duchowego, które rodzice przekazują dzieciom22. Będzie także
obejmować opiekę nad życiem, którego rodzice wprost nie przekazali.
Odpowiedzialność w małżeństwie wiąże się także z kulturą współżycia.
Paweł VI w encyklice Humanae vitae zwraca uwagę, iż „współżycie płciowe
narzucone małżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości i dlatego sprzeciwia się temu, czego słusznie domaga się ład moralny we wzajemnej więzi
między małżonkami”23. J. Nagórny przypomina, że w intymnych kontaktach
ważna jest sprawa jedyności i wyłączności stosunków seksualnych. WszelPor. KKK 2368.
Por. HV 10.
21
Por. J. ORZESZYNA, Dziecko w aspekcie moralnym, „Teologia i Moralność” 2 (2007),
s. 138.
22
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Kraków 1990, 28 (skrót: FC).
23
HV 13.
19

20
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kie kontakty pozamałżeńskie naruszają szansę budowania pełnej jedności,
utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają prawdziwe oddanie i przeżywanie
intymności24. Paweł VI, powołując się na naukę Soborową, zwraca uwagę na
podwójne znaczenie małżeńskiego aktu seksualnego; jednoczące i rodzicielskie. Aspekty te są ze sobą ściśle związane i nierozerwalne, gdyż stosunek
małżeński łączy męża i żonę najściślejszą więzią, jednocześnie czyniąc ich
zdolnymi do zrodzenia nowego życia25. Papież, odnosząc się do wewnętrznego ładu aktu seksualnego, przypomina, iż stosunki, przez które małżonkowie jednoczą się w sposób intymny i czysty i przez które przekazuje się
życie ludzkie, są „uczciwe i godne”. Nie przestają być moralnie poprawne,
nawet gdyby przewidywano, że z przyczyn zupełnie niezależnych od woli
małżonków będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przeznaczenia do
wyrażania i umacniania zespolenia małżonków26.
Encyklika Humanae vitae określa także warunki dopuszczalnej regulacji
poczęć, zaznaczając, że „jeśli więc istnieją słuszne powody dla wprowadzenia
przerw między kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków
fizycznych czy psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych,
Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez
łamania zasad moralnych”27. Małżonkowie mają prawo i obowiązek najbardziej rozumnie i świadomie planować poczęcie. Z miłości do swego dziecka, jeszcze niepoczętego, rodzice wybierają najlepszy moment jego przyjścia
na świat. Decyzja małżonków o powstrzymaniu się od poczęcia dziecka nie
ma nic wspólnego z pozbawieniem się płodności, nie jest związana z mentalnością antykoncepcyjną. Papież stwierdza, iż wykorzystanie dla celów
współżycia seksualnego okresów naturalnego zanikania płodności różni się
istotnie od sztucznego pozbawiania się płodności: „W pierwszym wypadku
małżonkowie w sposób prawidłowy korzystają z pełnej właściwości danej
im przez naturę. W drugim zaś, stawiają oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazywaniem życia”28.
Ojciec Święty w Humanae vitae podkreśla, iż „moralnie niedopuszczalne
jest bezpośrednie przerywanie ciąży, […] bezpośrednie obezpłodnienie czy to
Por. J. NAGÓRNY, Płciowość – miłość – rodzina, Lublin 2009, s. 68.
Por. HV 12; Z. WANAT, Obrona życia ludzkiego jako kwestia prawego sumienia, „Teologia i Moralność” 12 (22017) nr 2 (22), s. 53–55.
26
Por. HV 11.
27
HV 16; por. A. PRYBA, Odpowiedzialność rodziny za dar życia ludzkiego, „Teologia
i Moralność” 12 (2017) nr 2 (22) s. 232–236.
28
HV 16.
24

25
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stałe, czy czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić również należy wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełnienia, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego
celu”29. Niedopuszczalne są więc wszelkie metody antykoncepcyjne. Papież
przypomina małżonkom, że są tylko sługami Boga w przekazywaniu życia.
„Kto natomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw
przekazywania życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez Stwórcę”30. Odpowiedzialność małżeńska wyraża
się poprzez wierność naturalnemu rytmowi płodności. Naturalne planowanie rodziny jest moralnie dobre, ponieważ realizuje Boży plan uczestnictwa
człowieka w dziele Stworzenia. Trzeba podkreślić, że regulowanie płodności
metodą okresowej powściągliwości zakłada, iż „wstrzemięźliwość płciowa
jest nie tylko możliwa, ale jest warunkiem dojrzałości psychoseksualnej, a także znakiem dojrzałej miłości”31. Jak naucza Paweł VI, poszanowanie ludzkiej
godności sprawia, że „trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice władzy człowieka nad własnym ciałem i jego naturalnymi funkcjami
[…] Granice te zostały ustanowione właśnie ze względu na szacunek należny
ludzkiemu ciału oraz jego naturalnym funkcjom”32. Panowanie nad sobą jest
jedyną rękojmią uszanowania godności ludzkiej współmałżonka. Katechizm
Kościoła Katolickiego naucza, iż „naturalne metody planowania rodziny szanują ciała małżonków, zachęcają do autentycznej wolności”33.
Z dużą troską Paweł VI mówi o niebezpieczeństwie „sprowadzania
kobiety do roli narzędzia, służącego zaspokojeniu egoistycznej żądzy”34.
Nierzadko mówi się o konieczności spontanicznego wyrażania uczuć stosunkiem seksualnym. Tymczasem w istocie jest to brak wolności, naruszający pewną spontaniczność prawdziwej miłości, która przecież szuka dobra
drugiej osoby35. Pan Bóg, stwarzając świat, zapisał w nim swoje prawa i Jego
wolą jest ich szanowanie.
HV 14; por. R. KUCZER, Miłość – odpowiedzialność – rodzicielstwo. Profetyczny wymiar encykliki Pawła VI „Humanae vitae”, „Teologia i Moralność” 3 (2008), s. 41.
30
HV 13.
31
K. MEISSNER, Droga rozwiązania problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa, [w:] Memoriał Krakowski oraz wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, red. B. SADOWSKA, Poznań 2012, s. 57.
32
HV 17.
33
KKK 2370.
34
HV 17.
35
Por. K. MEISSNER, Odpowiedzialne rodzicielstwo, [w:] Memoriał Krakowski oraz wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, dz. cyt., s. 103.
29
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNEJ MIŁOŚCI
Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae wzywa wszystkich ludzi
dobrej woli do wielkiego dzieła „wychowania, postępu i miłości”36. Zwraca uwagę, że zwłaszcza młodych, podatnych na wpływy namiętności ludzi
należy zachęcać do zachowania prawa moralnego37. Dlatego też w wychowaniu do odpowiedzialnej miłości niezastąpioną rolę odgrywa rodzina.
Małżeństwo i rodzina są zobowiązane do przekazywania dzieciom i światu pełnej prawdy o naturze odpowiedzialnej miłości małżeńskiej i rodzinnej. Poprzez ukazywanie, czym jest miłość, objawiają samego Boga i Jego
misję. Małżonkowie, tworząc środowisko miłości, ukazują także wartość tej
miłości. Stwarzają jej optymalne warunki rozwoju i doświadczają szczęścia
i radości płynących ze wspólnoty. Młody człowiek, wychowany w poczuciu
bezpieczeństwa, czułości i miłości będzie potrafił założyć szczęśliwą rodzinę.
Wychowanie do odpowiedzialnej miłości może dokonywać się prawdziwie
tylko w rodzinie, w której Bóg jest na pierwszym miejscu. Paweł VI zachęca
chrześcijańskich małżonków, aby ukazywali ludziom świętość i słodycz prawa Bożego, dzięki któremu przez wzajemną miłość współdziałają z miłością
Boga w tworzeniu nowego życia38.
K. Meissner zwraca uwagę, iż „współpraca z Bogiem Stwórcą w dziele przekazywania życia, znajduje swe przedłużenie przede wszystkim we
współpracy z Bogiem Zbawcą w dziele wychowania”39. W tym domowym
Kościele rodzice, przy pomocy słowa i przykładu świętego życia, winni być
dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnowania właściwego każdemu z nich powołania (por. KK 11).W niezachwianej więzi miłości
rodziców dziecko odkrywa autorytet i nie musi szukać wzorców poza domem. Papieska Rada do Spraw Rodziny zwraca uwagę, że „dobry przykład
rodziców i ich zdolności kierownicze są istotne dla wzmocnienia formacji
młodych do czystości. Matka, która z szacunkiem odnosi się do powołania
macierzystego i swojego miejsca w domu, bardzo pomaga rozwijać cechy
kobiece i macierzyńskie u własnych córek, a synom daje przykład jasnej,
mocnej i szlachetnej kobiety. Ojciec, którego postępowanie cechuje męska
godność […] będzie pociągającym wzorem dla synów, a córkom da poczucie
bezpieczeństwa i będą darzyć ojca szacunkiem i podziwem”40.
HV 31.
Por. tamże 17.
38
Por. HV 16.
39
K. MEISSNER, Odpowiedzialne rodzicielstwo, art. cyt., s. 99.
40
PAPIESKA RADA DO SPRAW RODZINY, Wychowanie do czystej miłości. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 1995, nr 59.
36
37
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Miłość małżeńską mierzy się odpowiedzialnością. Odpowiedzialność
winna być wzajemna – męża za żonę, żony za męża i rodziców za dzieci.
W tym trudzie wychowania do odpowiedzialnej miłości rodzice nie są sami,
gdyż poprzez sakrament małżeński zaprosili Boga do swojego życia. On nieustannie obdarza ich łaskami. Pismo Święte przypomina tę prawdę: „Pan
uczcił ojca przez dzieci” (Syr 3,2). Matka jako „dzielna niewiasta” (por. Prz
31,10) staje się niezastąpionym źródłem duchowej siły w rodzinie41.
Paweł VI zachęca małżonków, aby czerpali siłę z Ducha Świętego.
„Wytrwałą zaś modlitwą niech wypraszają sobie pomoc Bożą, a przede
wszystkim czerpią łaski i miłość z niewysychającego źródła, którym jest Eucharystia. Jeśli zaś są uwikłani w grzechy, niech nie upadają na duchu, ale
z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia Bożego, którego sakrament pokuty obficie udziela”42. W wychowaniu do odpowiedzialnej miłości
ważne jest kształtowanie u młodego człowieka poczucia wstydliwości, ona
bowiem broni ludzką godność i autentyczną miłość. Dzieci i młodzież nauczą się dzięki niej poszanowania własnego ciała jako daru Bożego, cząstki
Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. Wstyd pełni istotną rolę w wychowaniu do miłości. Jest jakby „sumieniem miłości”. Pomoc w kształtowaniu postaw prorodzinnych i wychowaniu do prawdziwej miłości winna nieść także
szkoła. Koniecznym jest, aby kształtowano w niej pozytywny stosunek do
płciowości jako wartości opartej na wartościach nadrzędnych: miłości, małżeństwie, rodzinie, przyjaźni. O pomyślnym przebiegu wychowania do odpowiedzialnej miłości w dużej mierze decydują stosunki pomiędzy rodziną
a szkołą, pomiędzy rodzicami a nauczycielami oraz nauczycielami a uczniami. W wychowaniu młodzieży do życia w czystości seksualnej ważna jest
jednakowość oddziaływania domu rodzinnego i szkoły. Zadaniem szkoły
jest „trwać przy rodzinie, wspomagać ją i umacniać jej znaczenie w hierarchii
wartości młodych ludzi”43.
Paweł VI zwraca uwagę wychowawcom i tym wszystkim, których prawem i obowiązkiem jest dbać o dobro wspólne społeczności ludzkiej, aby
koniecznie tworzyli atmosferę sprzyjającą czystości, „aby dzięki pełnemu
przestrzeganiu zasad porządku moralnego prawdziwa wolność zapanowała
nad swawolą”44. Także Jan Paweł II apeluje do wychowawców, aby biorąc
odpowiedzialność za kształtowanie młodego człowieka pamiętali, że „w wyPor. FC 37.
HV 25.
43
M. KRÓLCZYK, Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego przezwyciężania,
Kraków 2008, s. 289.
44
HV 22.
41

42
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chowaniu chodzi głównie o to, żeby człowiek bardziej stawał się człowiekiem – o to, żeby bardziej był, a nie więcej miał, ażeby poprzez wszystko, co
ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, żeby
również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”45.
Papież Franciszek wzywa szkoły, aby pomagały uczniom rozwijać się
jako dojrzali dorośli, którzy oglądają świat oczami Jezusa i rozumieją, że
życie jest powołaniem do służby Bogu. Podkreśla także „wolność Kościoła
do nauczania swojej doktryny oraz prawo do sprzeciwu sumienia za strony wychowawców”46. W wychowaniu do odpowiedzialnej miłości ważną
funkcję pomocniczą pełni także Kościół. Paweł VI w encyklice Humanae vitae
apeluje do kapłanów, którzy są doradcami i przewodnikami duchowymi zarówno rodzin, jak i poszczególnych osób: „Waszym szczególnym obowiązkiem jest – a zwracamy się tu zwłaszcza do wykładowców teologii moralnej
– podawać w całości i otwarcie naukę Kościoła o małżeństwie. Spełniając ten
Wasz obowiązek, pierwsi dajecie przykład szczerego posłuszeństwa, jakie
wewnętrznie i zewnętrznie należy okazywać Nauczycielskiemu Urzędowi
Kościoła”47. Papież wzywa kapłanów, aby w nauczaniu o moralności małżeńskiej mówili jednym językiem. Przytacza wciąż aktualne słowa Świętego
Pawła: „Zaklinam was Bracia, na imię Pana Jezusa Chrystusa, odzywajcie się
wszyscy w tym samym Duchu! Niech nie będzie wśród was rozdwojenia!
Żyjcie w harmonii, w jednym duchu i w jednej myśli” (por. 1Kor 1, 10)48.
Kościół powinien wspierać rodzinę w wychowaniu do miłości. Miłość
sprawia, że człowiek najpełniej odnajduje swoją istotę poprzez bezinteresowny dar z siebie. Ludzka miłość potrzebuje jednak stałego źródła, z którego nieustannie będzie czerpać siły do wytrwałego, odpowiedzialnego trwania miłości, dlatego potrzebuje Ewangelii miłości49. W procesie wychowania
do odpowiedzialnej miłości Kościół powinien pomóc młodemu człowiekowi
odkryć chrześcijańskie powołanie do ludzkiej seksualności. W centrum tego
przesłania powinna znajdować się godność człowieka50. P. Góralczyk przyJAN PAWEŁ II, Homilia w czasie Liturgii Słowa skierowana do młodzieży na placu Mickiewicza w Poznaniu (03.06.1997), [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny – 1979, 1983,
1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia i homilie, Kraków 1997, s. 921.
46
AL 279.
47
HV 28; por. J. BILCZEWSKI, Listy pasterskie. Odezwy, kazania i mowy okolicznościowe,
t. 3, Lwów–Kraków 2005, s. 217–244.
48
HV 28.
49
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae” (25.03.1995), Kraków 2006, 2 (skrót: EV); JAN PAWEŁ II, Dekalog dla Polaków,
Kraków 2006 s. 150–155.
50
Por. EV 2.
45
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pomina, że Kościół jako Matka zobowiązany jest oferować wiernym takie
wychowanie, które sprawi, że życie chrześcijanina będzie przepojone duchem Chrystusowym. Czynić to powinien przede wszystkim przez nauczanie katechetyczne oraz posługi duszpasterskie wśród dzieci i młodzieży51.
Duszpasterze powinni zorganizować przy parafiach poradnie, w których
mogłyby pracować osoby świeckie różnych specjalności, wspierając małżeństwa i rodziny nie tylko w problemach związanych z odpowiedzialnym
rodzicielstwem, ale także w innych wyzwaniach życia rodzinnego, takich
jak wychowanie czy rozwiązywanie konfliktów. Trzeba wiernym zapewnić
możność uzyskania porady fachowej, odpowiedzialnej i zgodnej z doktryną
chrześcijańską. Bez tego wysiłku kształtowanie sumień będzie daremnym
trudem. Duszpasterz, który zaniedba zorganizowanie takiej pomocy dla
swoich wiernych, obciąży swoje sumienie współodpowiedzialności za nieład moralny, który rujnuje życie domowe i religijne współczesnej rodziny52.
Papież Paweł VI apeluje do biskupów, aby „z wszelką gorliwością
i niezwłocznie oddali się dziełu zabezpieczenia małżeństwa i obrony jego
świętości tak, aby życie małżeńskie osiągało coraz wyższą ludzką i chrześcijańską doskonałość”53. Aby wychować młodzież do odpowiedzialnej miłości, kapłani powinni być zaangażowani w pełnienie swojej posługi. Winni
rozumieć problemy młodych, a także być dla nich przyjaciółmi i przewodnikami. J. Kalniuk podkreśla, iż „wychowawca to nie tylko człowiek, który
uczy, ale przede wszystkim wskazuje drogę. Cechą podstawową do bycia
wychowawcą jest życzliwość okazywana wychowankom. Nie może dobrze
kształtować ludzi człowiek, który jest na tyle nie wykształcony, prymitywny,
w sensie ludzkim, na tyle daleki od Dobra w sobie, że brak mu cechy podstawowej; życzliwość zwłaszcza w stosunku do dzieci i młodzieży”54. Kapłan
powinien także dawać świadectwo cierpliwej i prawdziwej miłości. Nie wystarczy, że będzie tylko o niej nauczał; konieczne jest, aby nią żył. Jan Paweł
II zwraca się do kapłanów, aby byli oparciem dla rodziny w jej trudnościach
i cierpieniach, by towarzyszyli jej członkom i pomagali im w widzeniu życia
w świetle Ewangelii55. Ważne jest także odpowiednie przedstawienie etyki
chrześcijańskiej dotyczącej płciowości, zwłaszcza młodym, przygotowującym się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Narzeczeni są powołani do
P. GÓRALCZYK, Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000, s. 269.
Por. J. TUROWICZ, S. SMOLEŃSKI, K. MEISSNER, Problemy duszpasterskie, [w:]
Memoriał Krakowski, dz. cyt. s. 64–65.
53
HV 30.
54
J. KALNIUK, Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologiczno-moralny, Kraków 2014, s. 184.
55
Por. FC 73.
51
52
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życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej. Poddani
w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności
i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości56.Ważnym etapem wychowania do odpowiedzialnej miłości jest poznanie przez młodych przygotowujących się do
założenia szczęśliwej rodziny naturalnych metody jej planowania57.
Jeśli więc chcemy przeciwdziałać kryzysowi małżeństwa i rodziny we
współczesnym świecie, winniśmy wychowywać młodych ludzi do odpowiedzialnej, otwartej na prokreację miłości. Powinni oni nauczyć się szacunku
dla rodzącego się życia. Każdy człowiek, niezależnie od sposobu, w jaki został poczęty, czy ciąża była planowana, czy też nie, ma prawo żyć. Konieczne
jest, abyśmy „nauczyli się zawsze zdejmować sandały wobec świętej ziemi
drugiego człowieka” (por. Wj 3, 5) – zwłaszcza człowieka dopiero poczętego.

ZAKOŃCZENIE
Paweł VI w encyklice Humanae vitae wskazuje, jak bardzo ważna jest
troska o miłość i odpowiedzialność. Prawdziwa miłość polega na szukaniu
dobra ukochanej osoby, na dawaniu i poświęcaniu się, a nie tylko na braniu.
Ta miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), ma kierować całym życiem
małżonków. Miłość małżeńska winna wyrażać się w odpowiedzialności za
ukochaną osobę, we wspólnocie realizowanego powołania. Budując swoją
wspólnotę na codziennej modlitwie, wspólnym udziale we mszy św. i przyjmowaniu Eucharystii, małżonkowie stają się prawdziwym wzorem dla
swoich dzieci w wychowaniu do miłości odpowiedzialnej. Aby ocalić małżeństwo i rodzinę przed rozpadem, a ludzkość przed upadkiem moralnym,
trzeba wychowywać młodzież w duchu chrześcijańskich wartości.

56
57

Por. KKK 2350.
Por FC 3.
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LOVE AND RESPONSIBILITY IN THE LIGHT OF ENCYCLICAL HUMANAE VITAE
Paul VI in the encyclical Humanae vitae indicates that care for love and responsibility
is very important. True love is seeking the goodness of a loved one, giving and sacrificing
oneself and not just taking . This love which ‘does not seek its own’ (1 Cor 13, 5) is to lead
the whole life of the spouses. Marital love should be expressed in taking the responsibility
for the beloved person and the togetherness with realization of the vocation. By building
their community on daily prayer, mutual attending in the Mass, receiving the Eucharist,
they become a true model for their children in upbringing to responsible love. In order to
save marriage and family from disintegration and humanity from moral decay, we need
to raise the youth in the spirit of Christian values.
tłum. Małgorzata Królczyk
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ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
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Przypadająca w tym roku pięćdziesiąta rocznica opublikowania przez
Ojca Świętego Pawła VI encykliki Humanae vitae stanowi dobrą okazję do
ponownego odkrycia zawartej w niej nauki. Refleksja na temat małżeństwa
i rodziny jest dziś sprawą szczególnie ważną. Pół wieku, które upłynęło od
napisania encykliki, nie tylko nie dało rozwiązań ówczesnych problemów,
ale przyniosło inne, których wcześniej nie było lub ich nie dostrzegano1. Coraz wyraźniej zarysowuje się konflikt pomiędzy cywilizacją przyjazną życiu
a cywilizacją jemu przeciwną. Środek tego konfliktu przebiega przez to, co
stanowi fundament istnienia społeczeństwa – rodzinę. Jest więc to bój o rodzinę. Odczytana na nowo, z perspektywy czasu, encyklika O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia „Humanae vitae” może stać się ważną
bronią w tej walce.
W niniejszym artykule omówione zostanie zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem moralnego i religijnego kontekstu,
1
Jedną z takich kwestii jest propagowana przez środowiska laickie ideologia gender, która w ramach globalnej rewolucji seksualnej niszczy podwaliny kultury chrześcijańskiej i stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania całych społeczności. Rzetelne
informacje na ten temat można znaleźć m. in. w publikacji Gabriele Kuby: Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013.
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w jakim to podjęcie funkcjonuje. Paweł VI w dziesiątym punkcie encykliki
Humanae vitae zawarł syntezę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Według papieża polega ono na: znajomości i poszanowaniu właściwych funkcji praw
i procesów biologicznych, będących częścią osoby ludzkiej; opanowaniu
przez rozum i wolę wrodzonych popędów i namiętności; roztropnym i wielkodusznym przyjęciu liczniejszego potomstwa lub okresowym, a nawet nieograniczonym czasowo unikaniu zrodzenia potomstwa ze względu na warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne lub społeczne; uznaniu swoich
praw i obowiązków wobec Boga, siebie, rodziny i społeczeństwa w oparciu
o osąd prawego sumienia i właściwą hierarchię wartości2.
Chociaż Ojciec Święty bardzo zwięźle definiuje istotę odpowiedzialnego
rodzicielstwa, to jednak w powyższym opisie znaleźć można całe spektrum
zagadnień, które należy wziąć pod uwagę, mówiąc o odpowiedzialnym rodzicielstwie: element poznawczy, wolitywny, relacja do Boga, realizacja powołania małżeńskiego, kształtowanie sumienia w oparciu o niezmienne wartości. Można stwierdzić, że Paweł VI definiuje odpowiedzialne rodzicielstwo
w oparciu o integralną wizję człowieka, uwzględniającą nie tylko porządek
naturalny i doczesny, ale także nadprzyrodzony i wieczny3.

CZŁOWIEK ISTOTĄ ODPOWIEDZIALNĄ
O odpowiedzialności mowa jest najczęściej w sensie praktycznego ustalenia związku przyczynowego pomiędzy konkretnym działaniem a skutkami, które to działanie wywołało – działanie jakiegoś podmiotu wywołuje
konkretne skutki, za które ten podmiot ponosi odpowiedzialność. W potocznym więc rozumieniu słowo „odpowiedzialność” najczęściej łączy się z odpowiedzialnością wobec sądu – karną lub cywilną. Możliwe jest jednak także
inne rozumienie tego terminu, sięgające głębiej, w sferę moralności. Człowiek
bowiem odpowiada za swe czyny nie tylko przed sądem. Na płaszczyźnie
moralnej, jako osoba, człowiek decyduje „o sobie” i odpowiada „za siebie”.
Instancją oceniającą działanie osoby ludzkiej jest sumienie, które pozostaje
w wewnętrznej relacji z Bogiem4.
Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, ponieważ ma zdolność
ich poznawania i kierowania nimi. Posiadając rozum, może poznawać zna2
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968) 10. (skrót: HV).
3
Por. HV 7.
4
Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, s. 332; W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie rodziny – wyzwanie moralne, Kraków 1998, s. 158.
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czenie działania – jego cele, okoliczności i skutki, a dzięki wolnej woli ma
możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji o działaniu. Oznacza to, że warunkiem koniecznym ponoszenia odpowiedzialności moralnej
jest podjęcie decyzji w sposób nieprzymuszony (dobrowolny), w oparciu
o sąd rozumu (świadomy)5. Takim właśnie działaniem, podejmowanym
w sposób odpowiedzialny, a więc świadomie i dobrowolnie, jako własne, pozytywnie wybrane zadanie, powinno być rodzicielstwo. Nie jest ono bowiem
zadaniem jednorazowym, krótkotrwałym, sprowadzającym się do poczęcia
i urodzenia potomstwa. Cielesne zrodzenie jest początkiem dalszego „rodzenia”, które dokonuje się na drodze stopniowego i wielostronnego wychowania, zmierzającego do doprowadzenia dzieci do samodzielności życiowej.
Jest to więc proces, a nie jednorazowy akt6.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
JAKO ZNAJOMOŚĆ I POSZANOWANIE FUNKCJI PRAW
I PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
Pierwszym z wymiarów odpowiedzialnego rodzicielstwa jest znajomość praw i procesów biologicznych oraz ich poszanowanie w życiu małżeńskim. Odpowiedzialne rodzicielstwo opiera się na prawach natury. Są to
prawa wpisane przez Boga w akcie stwórczym w naturę kobiety i mężczyzny. To dzięki tym prawom i procesom kobieta i mężczyzna mogą stać się
rodzicami tylko w niektórych okresach7.
Wiele zjawisk w przyrodzie charakteryzuje cykliczność – oznacza to,
że powtarzają się one co pewien określony czas. Także wiele procesów fizjologicznych człowieka ma charakter cykliczny. Należą do nich między
innymi procesy związane z rozrodczością kobiety. W okresie rozrodczym,
który rozpoczyna się pokwitaniem, a kończy menopauzą, w organizmie kobiety zachodzą procesy związane z dojrzewaniem komórki jajowej, owulacją
Por. Tamże, s. 158; S. OLEJNIK, Teologia moralna fundamentalna, dz. cyt., s. 333.
Por. J. NAGÓRNY, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa na kanwie nauczania Jana Pawła II, [w:] Człowiek miłość rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Lublin 1999, s. 225; W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie rodziny, dz.
cyt., s. 159–160.
7
Por. T. KRAMAREK, Naturalne metody regulacji poczęć w praktyce poradnictwa rodzinnego, [w:] Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, red. E. SUJAK, Katowice 1995, s. 187–188;
K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo w świetle teologii, psychologii i medycyny, Katowice 1995, s. 36; S. OLEJNIK, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, s. 320.
5

6
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(jajeczkowaniem) oraz z czynnością ciałka żółtego. Powtarzają się one stale,
obejmując okres nazywany cyklem miesiączkowym. Procesy te każdorazowo przygotowują organizm kobiety do macierzyństwa, gdyż w każdym cyklu kobieta może począć dziecko8.
Chociaż najbardziej widocznym objawem cyklu miesiączkowego jest
menstruacja (krwawienie miesięczne), to jednak najważniejsze z punktu widzenia możliwości poczęcia dziecka jest jajeczkowanie. Tylko w czasie, gdy
dojrzała komórka jajowa uwalniana jest z jajnika, możliwe jest jej zapłodnienie9. Biorąc pod uwagę możliwość poczęcia, cykl miesiączkowy dzielony jest
na okresy względnej płodności, płodności oraz fizjologicznej niepłodności.
Okres płodności obejmuje czas po uwolnieniu z jajnika dojrzałej komórki
jajowej oraz dni, w których plemnik w drogach rodnych kobiety zachowuje zdolność zapłodnienia. Przed nim, od pierwszego dnia cyklu, występuje
okres względnej niepłodności – poczęcie jest prawie niemożliwe. Natomiast
okres fizjologicznej niepłodności następuje po okresie płodnym i trwa aż do
wystąpienia kolejnej miesiączki. To czas, w którym poczęcie jest absolutnie
niemożliwe10.
Wiedza na temat procesów biologicznych zachodzących w organizmie
kobiety musi iść w parze z umiejętnością jej zastosowania, z umiejętnością
wyznaczania okresu początku i końca okresu płodności. Pomagają w tym
wskaźniki płodności, czyli objawy towarzyszące okresowi płodnemu. Można je podzielić na główne i poboczne. Wskaźniki główne występują u każdej
płodnej kobiety, w każdym płodnym cyklu i mogą być przez nią zaobserwowane. Należą do nich: pojawienie się śluzu szyjkowego, zmiany w szyjce
macicy oraz wzrost temperatury. Wskaźniki poboczne mogą jedynie pomóc
w prowadzeniu obserwacji; spełniają rolę uzupełniającą, gdyż nie występują
u wszystkich płodnych kobiet. Wśród nich wymienić można: ból w okolicy krzyżowej lub w podbrzuszu, bóle głowy, nudności, napięcie i bolesność
piersi, plamienie lub krwawienie śródowulacyjne, a także zmiany w psychice takie jak apatia, depresja, pobudliwość, zmienność nastrojów11.
8
Por. K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 40,
T. KRAMAREK, Naturalne metody regulacji poczęć, dz. cyt., s. 188.
9
Por. J. RÖTZER, Sztuka planowania rodziny. Droga partnerstwa metoda objawowo-termiczna, Warszawa 2005, s. 46; K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 46.
10
Por. P. MARZEC, Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologiczno-moralne, Tarnów 2015, s. 89; K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 47; T. KRAMAREK, Naturalne metody regulacji poczęć, dz. cyt., s. 189.
11
Por. Tamże, s. 189-190; P. MARZEC, Naprotechnologia, dz. cyt., s. 90–91; K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 47.
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Na tej czysto biologicznej płaszczyźnie odpowiedzialne rodzicielstwo
oznacza stałą gotowość małżonków do coraz lepszego poznawania wszystkich mechanizmów i funkcji ludzkiego organizmu, a wsparciem dla nich są
ci wszyscy, którzy doskonalą metody rozpoznawania biologicznych funkcji
płodności12.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
JAKO OPANOWANIE PRZEZ ROZUM I WOLĘ WRODZONYCH
POPĘDÓW I NAMIĘTNOŚCI
Ważne jednak, aby nie sprowadzić odpowiedzialnego rodzicielstwa
tylko do kwestii o charakterze fizjologicznym. Należy odkryć, że chodzi tu
przede wszystkim o powołanie, które w pełni odpowiada naturze człowieka jako istoty cielesno-duchowej. Nowożytny racjonalizm przyniósł radykalne oddzielenie i przeciwstawienie ducha i ciała w człowieku. Podział ten
skutkuje ujmowaniem ciała nie w kategoriach specyficznego podobieństwa
do Boga, lecz w kategoriach podobieństwa do przyrody, którą rządzą ślepe
i nieokiełznane siły. To prawda, że ludzkie rodzicielstwo biologicznie podobne jest do prokreacji innych istot żyjących w przyrodzie, ale istotowo podobne jest do Boga. W ludzkim rodzicielstwie obecny jest sam Bóg. Ludzkie
rodzenie znajduje swój pierwowzór w Bożym Ojcostwie13.
Nie jest zamysłem Kościoła, aby człowiek rezygnował z panowania nad
płodnością. Przypomina on jednak, że jedyną godną człowieka formą tego
panowania jest samoopanowanie pod postacią czystości małżeńskiej. Kontrola ta nie powinna dokonywać się poprzez gwałt na naturze aktu małżeńskiego (jednoczącego i prokreacyjnego), lecz poprzez takie jej podporządkowanie sobie, by ją respektować i doskonalić14.
Nie wystarczy, że małżonkowie zdołają poznać biologiczne prawa rządzące ich płodnością, jeśli nie będzie tej znajomości towarzyszyła wolność
12
Por. J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksja teologa moralisty
w 25. Rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, [w:] Odpowiedzialni za życie i miłość, red.
E. BURZYK, Bielsko-Biała 1994, s. 44.
13
Por. Tegoż, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 227–229.
14
Por. R. BUTTIGLIONE, Dar ciała darem osoby. Autonomia sumienia wobec autonomii prawdy. Uwagi dotyczące wybranych aspektów współczesnego sporu o encyklikę „Humanae
vitae”, [w:] Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania.
O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. STYCZEŃ, Lublin 2001, s. 164; S. OLEJNIK, Teologia
moralna życia społecznego, dz. cyt., s. 322–323; J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 45.
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do zapanowania nad sferą popędową. Trzeba zaznaczyć, że w dziedzinie
ludzkiej seksualności występuje dziś fałszywe przekonanie, że próby opanowania popędu płciowego są albo niemożliwe, albo wprost szkodliwe dla
zdrowia człowieka. Wielu ludzi, mówiąc o wolności w sferze popędowej, ma
na myśli uwolnienie jej od wszelkich zasad moralnych, a nie kształtowanie
woli w duchu dojrzałości osobowej. Tymczasem dojrzałość oznacza, że sfera
popędowa i emocjonalna nie dominują w procesie dokonywaniu wyborów.
Człowiek działa wprawdzie popędowo i emocjonalnie, jednak prawdziwie
ludzkie, osobowe działanie ma zawsze charakter rozumny i wolny15.
Stosowanie przez małżonków naturalnych metod regulacji poczęć wymaga od nich pewnej ofiarności, która wyraża się w powstrzymaniu od pożycia w czasie nieodpowiednim. Ofiarność ta daje jednak małżonkom bardzo
wyraźne korzyści w postaci wzrostu wzajemnej miłości. Miłość wyraża się
w dawaniu siebie, czyli w ofiarności. Ten, kto kocha, pragnie szczęścia drugiej osoby, dając coś z siebie, rezygnując z czegoś. Dzięki temu miłość się
utwierdza i rozwija. Ofiarne wyrzeczenie się pożycia seksualnego w czasie,
gdy małżonkowie z różnych powodów nie decydują się na poczęcie dziecka, przyczynia się do aktualizacji ich miłości, budzi większy szacunek dla
współmałżonka, uczy osobowego, a nie tylko cielesnego bycia z sobą oraz
sztuki panowania nad kaprysami, nieulegania zachciankom. A ponieważ
planowanie dzietności połączone ze stosowaniem metod okresowej wstrzemięźliwości towarzyszy małżonkom przez wiele lat ich wspólnego życia,
ponawiane akty ofiarności w tej dziedzinie powodują stały wzrost miłości,
przygotowując ją na przezwyciężanie przeszkód i trudności, wobec których
staje każde małżeństwo16.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że o ile stosowanie naturalnych metod
regulacji poczęć rozwija miłość i szczęście w rodzinie, to antykoncepcja prowadzi do destrukcji małżeństwa. Potwierdzeniem tej tezy są liczne relacje
psychologów i psychiatrów, którzy obserwują powszechne wśród par stosujących antykoncepcję ochłodzenie uczuć i stopniowy zanik miłości. Antykoncepcja rozwija bowiem wygodny egoizm, który tłumi i wygasza początkową
miłość17.
Postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa może zostać przyjęta przez
każde małżeństwo, któremu szczerze zależy na szczęściu, zdrowiu i trwałoPor. tamże, s. 173–174.
Por. HV 21; S. OLEJNIK, Teologia moralna życia społecznego, dz. cyt., s. 319–320;
K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 36; W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie rodziny, dz. cyt., s. 99–101.
17
Por. tamże, s. 99–100.
15
16
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ści związku. I chociaż wymagania, jakie muszą sobie stawiać małżonkowie
są wysokie, to jednak nie przekraczają ich możliwości. Chrześcijaństwo patrzy na człowieka pozytywnie, widząc w nim zdolność do opanowania wrodzonych popędów i namiętności. Bóg obdarza człowieka potrzebnymi łaskami. Na tę pomoc, wypływającą z mocy sakramentu małżeństwa, mogą liczyć
także małżonkowie, którym stosowanie się do naturalnego rytmu płodności
stwarza szczególną trudność. Integralna, a więc głęboko teologiczna wizja
człowieka nie może pominąć prawdy o obdarowaniu przez Boga udziałem
w swoim Boskim życiu. Jeśli się o tym zapomni, warunki odpowiedzialnego rodzicielstwa mogą wydawać się zbyt trudne albo wręcz niemożliwe
do spełnienia18.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
JAKO ROZTROPNE I WIELKODUSZNE PRZYJĘCIE LICZNIEJSZEGO
POTOMSTWA LUB OKRESOWE, A NAWET NIEOGRANICZONE
CZASOWO UNIKANIE ZRODZENIA POTOMSTWA
ZE WZGLĘDU NA WARUNKI FIZYCZNE, EKONOMICZNE,
PSYCHOLOGICZNE LUB SPOŁECZNE
Odpowiedzialne rodzicielstwo nie jest jedynie kwestią stosowania metod naturalnego planowania rodziny. To styl życia małżonków, pewna filozofia małżeństwa i seksualności, pozostająca w zgodzie z Bożym planem,
czyli z powołaniem małżeńskim. Powołanie to konkretyzuje się w określonych warunkach życia, którą wyznaczają czynniki medyczne, fizyczne,
ekonomiczne, społeczne, demograficzne. Tak więc przez określone uwarunkowania zdrowotne, związane z kondycją fizyczną i psychiczną obojga małżonków i sytuację społeczno-ekonomiczną fundamentalne powołanie małżonków do bycia rodzicami winno być odczytane w duchu wiary jako część
Bożych planów. Świadomi swojej płodności małżonkowie sami podejmują
decyzję dotyczącą podjęcia współżycia. Decydując się na poczęcie, współżyją w okresie płodnym, decydując się poczęcie odłożyć, współżyją w okresie
niepłodności. Zachowują więc pełną autonomię w tak istotnej dla każdego
małżeństwa sprawie19.
18
Por. K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 36;
J. NAGÓRNY, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa , dz. cyt., s. 231; S. OLEJNIK, Teologia moralna życia społecznego, dz. cyt., s. 320–321.
19
Por. R. BUTTIGLIONE, Dar ciała darem osoby, dz. cyt., 167; J. NAGÓRNY, Istota
odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 46; K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt., Katowice 1996, s. 150.
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Wynika z tego, że Kościołowi obca jest ideologia maksymalnej płodności.
Nie nakłania on małżonków, by przekazywali życie bez rozeznania i jakiegokolwiek planu. Ponieważ w dziele przekazywania życia są oni współpracownikami Boga, są przez to zobowiązani do przyjęcia bardzo odpowiedzialnej
postawy. Przy podejmowaniu decyzji nie powinni ulegać egoizmowi ani
działać lekkomyślnie. Kierując się roztropną i świadomą wielkodusznością
winni ocenić swoje możliwości i warunki, dbając przede wszystkim o dobro
mającego narodzić się dziecka20. W planowaniu rodziny małżonkowie winni
więc brać pod uwagę zarówno subiektywne wyznaczniki sytuacji życiowej
(zdrowie fizyczne, uwarunkowania psychiczne), jak też obiektywne czynniki związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną rodziny i całej społeczności
(kwestie demograficzne). Aby jednak uniknąć tu niezgodnej z chrześcijaństwem skrajnej etyki sytuacyjnej, rozpoznanie sytuacji życiowej powinno
znaleźć odniesienie w zasadach moralnych, które bazują na integralnej wizji
powołania małżeńskiego i rodzinnego. W ten sposób, sięgając do antropologii chrześcijańskiej, odpowiedzialne rodzicielstwo zyskuje charakter głębszy
i pełniejszy21.
Rozpatrując liczebność potomstwa, małżonkowie nie powinni tego czynić jedynie pod kątem własnych korzyści, stosując swoisty rachunek zysków
i strat, opierając się tylko na jakiejś doraźnej argumentacji. Muszą pamiętać
o tym, że mają być odbiciem miłości Boga, którą Bóg chętnie i hojnie obdarowuje całe stworzenie. Oznacza to, że licząc się z własnymi możliwościami,
mają wielkodusznie otwierać się na współpracę z Bogiem w dziele przekazywania życia. Bóg chce człowieka od samego początku. To Boże „chcenie”
człowieka dla niego samego ważniejsze jest od ludzkiego „chcę” małżonków.
Boża wola, w przeciwieństwie do ludzkiej, jest wieczna i odwieczna. Rodzice
powinni chcieć dziecka tak, jak chce go Bóg22.
Sprawdzianem wielkodusznej postawy małżonków przy ocenie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jest pozytywne otwarcie się na
możliwość przekazywania życia. Prawdziwie odpowiedzialni rodzice są
więc przychylnie nastawieni względem daru życia. Uwzględniając całość
uwarunkowań życiowych, małżonkowie winni być otwarci na przyjęcie
liczniejszego potomstwa. Analizując swoją sytuację życiową, nie mogą szukać usprawiedliwienia dla negatywnego i minimalistycznego nastawienia
względem większej liczby dzieci. W podejmowaniu decyzji wspaniałomyślPor. W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie rodziny, dz. cyt., s. 192–193.
Por. J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 47.
22
Por. Tenże, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 224–225;
K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt., s. 19,
20

21
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nie i wielkodusznie winni pytać siebie o to, jakie plany względem ich rodziny
ma Bóg23.
Roztropny osąd sytuacji życiowej może jednak doprowadzić małżonków do wniosku, że w ich położeniu odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza
odłożenie w czasie decyzji o poczęciu dziecka lub nawet całkowitą rezygnację z dalszego przekazywania życia. Małżonkowie sami, zgodnie ze swoim
sumieniem, muszą podjąć decyzję o liczbie dzieci i o momencie ich poczęcia.
W tej kwestii nikt nie ma prawa czegokolwiek im nakazywać ani zakazywać.
Odpowiedzialna postawa rodziców wyraża się w tym, że z jednej strony liczba dzieci w rodzinie nie przekracza możliwości wychowawczych rodziców,
z drugiej zaś strony, jeśli warunki tylko na to pozwalają, dzieci może być
więcej, dla dobra ich samych24.
Odpowiedzialne rodzicielstwo realizują ci małżonkowie, którzy przy
planowaniu rodziny uwzględniają uwarunkowania fizyczne i zdrowotne.
Mając je na uwadze można mówić o planowaniu dalszym i bliższym. Planowanie dalsze uwzględnia ogólny stan organizmu kobiety i mężczyzny.
Małżonkowie planujący poczęcie powinni być zdrowi, pełni sił fizycznych.
Już na długo przed planowanym poczęciem powinni wyeliminować czynniki mogące zaszkodzić przyszłemu dziecku, takie jak alkohol, niektóre leki,
substancje toksyczne, promienie rentgenowskie. Muszą pamiętać między innymi o odpowiednio długich przerwach między porodami, aby kobieta mogła zregenerować swoje siły pomiędzy ciążami. Dopiero gdy osłabiony ciążą,
porodem i karmieniem organizm kobiety powróci do normy fizycznej, małżonkowie mogą zdecydować się na kolejne dziecko. Przygotowanie bliższe
dotyczy konkretnego momentu, w którym dziecko może zostać poczęte25.
Czynnikiem mającym duży wpływ na dzietność jest sytuacja ekonomiczna małżonków. Wielu z nich rezygnuje z posiadania liczniejszego potomstwa, tłumacząc to niskimi dochodami, brakiem stabilizacji czy bezrobociem. Stabilizacja materialna, różne programy socjalne i ogólny dobrobyt
powinny więc wpływać pozytywnie na liczbę posiadanego potomstwa.
Tymczasem dane demograficzne pokazują co innego. Nowy sposób życia,
większe oczekiwania i lepsze warunki ekonomiczne prowadzą do zmniejszenia liczby urodzeń. Silny rozwój gospodarczy idący z parze z unowocześnieniem medycyny sprawia, że prawie wszystkie urodzone dzieci osiągają
Por. J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 47–48.
Por. K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt.,
s. 150; J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 48.
25
Por. K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt,
s. 70–74.
23

24
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dorosłość. W tej sytuacji rodzice inwestują więcej w każde dziecko, aby zapewnić mu optymalny rozwój. Tak więc decyzja o liczbie dzieci zależy od
postępu ekonomicznego i warunków życia26.
Wśród wymienionych przez papieża Pawła VI uwarunkowań warto
podkreślić psychologiczne aspekty określonej sytuacji życiowej. Dość powszechnie bywają one nadużywane w argumentacji za rezygnacją z rodzicielstwa, a często są wyrazem mentalności przeciwnej życiu. Mentalność ta
przejawia się w utracie sensu życia i w lęku przed jego trudami, w przeświadczeniu, że przychodzące na świat dzieci mogą być przeszkodą w dążeniu do
określonego standardu, w konsumpcyjnym stylu życia, gdzie dobra materialne i wygoda przesłaniają duchową wartość ludzkiego istnienia27. Trzeba stwierdzić, że negatywne podejście do życia bierze się z kryzysu wiary,
a gdy wiara jest słaba, to słuszna skądinąd zasada uwzględniania uwarunkowań fizycznych, ekonomicznych, psychologicznych i społecznych jest często
odczytywana w duchu minimalizmu, przez co zatraca się sens rodzicielstwa
w ogóle. Dlatego kwestia odpowiedzialnego rodzicielstwa nie może pomijać
aspektu religijno-moralnego związanego z pogłębieniem wiary i miłości. Bez
prawdziwego i głębokiego nawrócenia do Boga postulat odpowiedzialnego
rodzicielstwa rozumianego w duchu encykliki Humanae vitae nie może być
zrealizowany28.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
JAKO UZNANIE SWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW WOBEC BOGA,
SIEBIE, RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O OSĄD
PRAWEGO SUMIENIA I WŁAŚCIWĄ HIERARCHIĘ WARTOŚCI
Encyklika Humanae vitae zdecydowanie odrzuca wszelkie formy subiektywizmu i relatywizmu moralnego, podkreślając przy tym istnienie obiektywnych kryteriów poznania ładu moralnego. Są nimi małżeństwo i Kościół. Te dwa kryteria odpowiadają złożonej strukturze odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Małżonkowie są sługami Boga i Jego planu. To podstawowa
prawda normatywna odpowiedzialnego rodzicielstwa. Humanae vitae przypomina o tej religijnej płaszczyźnie. Małżonkowie w pełnieniu obowiązku
Por. R. BUTTIGLIONE, Dar ciała darem osoby, dz. cyt., 167–168.
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Kraków 1990, 30; K. KOSMALA, H. KRZYSTECZKO, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt, s. 48–49.
28
Por. R. BUTTIGLIONE, Dar ciała darem osoby. autonomia sumienia wobec autonomii
prawdy, dz. cyt., 166; J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 49.
26
27
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przekazywania życia nie mogą postępować dowolnie, jedynie według własnego uznania, określając moralnie poprawne metody działania. Są oni zobowiązani do tego, by dostosować swoje postępowanie do Bożego planu wyrażonego w naturze małżeństwa i nauczaniu Kościoła. Małżonkowie nie mogą
skupiać się tylko na własnych planach i pragnieniach, ale we wszystkim wypełniać wolę Boga. Odpowiedzialność ta jest w ścisłym sensie etyczna i religijna. Oznacza to, że wybory małżonków winny być dokonywane w oparciu
o osąd prawego sumienia29.
Sumienie jest warunkiem koniecznym, aby człowiek działał jako człowiek, czyli w zgodzie z własną naturą i powołaniem. Jest ono, subiektywnie
rzecz biorąc, dla każdego człowieka ostatecznym kryterium oceny i bezpośrednim drogowskazem działania. I chociaż, jako głos Boży, posiada charakter
religijny, to jednak nie może być rozpatrywane w kategoriach nieomylności.
Jego głosu nie należy absolutyzować, sumienie nie stanowi bowiem nieomylnej instancji rozeznawania dobra i zła. Nie jest autonomicznym i wyłącznym
źródłem stanowienia o tym, co jest dobre, a co złe. Zdarza się, że sumienie
błądzi. Dlatego osobista ocena własnego działania nie zawsze pokrywa się
z oceną zewnętrzną i obiektywną. Z powodu możliwości popełnienia błędu istnieje potrzeba kontroli. Czynnikiem kontrolującym i wspomagającym
sumienie bez łamania jego wolności jest norma posiadająca to samo źródło,
co sumienie. Jest nią prawo Boże, które zostało powierzone Kościołowi, by
go strzegł, autentycznie wyjaśniał i głosił. W sumienie wpisana jest więc zasada posłuszeństwa normom obiektywnym. Utrzymywanie rozumnej kontroli nad sumieniem i obiektywizowanie jego sądu przez odwoływanie się
do prawa Bożego kształtuje prawość sumienia, czyli wolność od błędów30.
Sumienie prawe pozostaje w służbie prawdy. Człowiek kierujący się
głosem sumienia robi wszystko, co tylko możliwe, aby poznać obiektywnie
istniejącą prawdę i za nią pójść w poszczególnych swoich wyborach, także
tych związanych z przekazywaniem życia. Odpowiedzialne rodzicielstwo
domaga się więc kształtowania prawego sumienia, chroniącego przed sytuacyjnym podejściem do rzeczywistości. Wewnętrzny dialog, który prowadzi
człowiek w swoim sumieniu, jest nie tylko dialogiem samym ze sobą i z poznaną bezosobową prawdą. Jest to nade wszystko dialog z Bogiem. Odpowiedzialne rodzicielstwo nie może abstrahować od religijnego wymiaru
29
Por. HV 10; 13; J. BAJDA, Obraz człowieka widziany przez „Humanae vitae”, [w:] Dar
ludzkiego życia. „Humanae vita donum”. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae
vitae”, red. K. MAJDAŃSKI, T. STYCZEŃ, Lublin 1991, s. 132; J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 50.
30
Por. DV 4; S. OLEJNIK, Teologia moralna fundamentalna, dz. cyt., s. 244–248.
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życia. Postawa odpowiedzialności odczytywana w duchu chrześcijańskiego
powołania jest zawsze odpowiedzialnością przed Bogiem31.
Małżonkowie stają się rodzicami w sensie egzystencjalnym i moralnym
poprzez aktualizację danej im przez Boga zdolności rodzicielskiej. Nie sposób
więc mówić o odpowiedzialnym rodzicielstwie w oderwaniu od wizji małżeństwa będącego realizacją Bożego powołania. Powołanie zawsze ukierunkowane jest na przyszłość, która w ludzkich planach jest zakryta. Przyjęcie
odpowiedzialności za bliżej nieznaną przyszłość i gotowość pójścia za Bożym
wezwaniem wymagają zaufania. Jest to zawierzenie Bogu, które dla małżonków podejmujących powołanie rodzicielskie jest kwestią fundamentalną32.
Z pojęciem odpowiedzialnego rodzicielstwa związany jest element samodzielności i inicjatywy. Człowiek podejmuje działanie w sposób pozytywny – jako zadanie do wykonania – z pełnym zaangażowaniem, jako własne,
ze świadomością jego społecznej doniosłości. Bóg daje człowieka jemu samemu, ofiarując go równocześnie rodzinie i społeczeństwu. Jest to działanie
osoby ludzkiej jako istoty wolnej. Jest ono odpowiedzią na poznane wartości,
które wzywają człowieka do tego, by się opowiedział po ich stronie, aby ich
pragnął33. Postawa odpowiedzialności odniesiona do przekazywania życia
wpisuje się w całościową koncepcję życia chrześcijańskiego w duchu wiary,
nadziei i miłości. Bez tych cnót, bez odniesienia do Boga nie można realizować
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Duch sekularyzmu sprawia, że człowiek
w swoich wyborach przestaje uwzględniać wolę Bożą, przedkłada własne
plany i wizje przyszłości nad prawdziwe odczytanie zamiarów Opatrzności
Bożej, która z miłością kieruje losami świata. W zsekularyzowanym świecie człowiek postępuje tak, jakby Boga nie było albo jakby nie miał żadnego
wpływu na ludzkie życie. Nie rozumie, że Bóg w nowych okolicznościach
życia wzywa go do wykonywania nowych zadań, których powinien się podjąć w duchu wielkoduszności34.
Odpowiedzialnego rodzicielstwa nie można utożsamiać ze świecką
koncepcją planowania rodziny w duchu świadomego macierzyństwa czy
świadomego rodzicielstwa, które często sprowadzane jest tylko do kwestii
kontroli urodzeń i do tzw. „problemu kobiecego” – praw i wolności kobiet,
możliwości decydowania o własnym życiu. Świadome przekazywanie życia
Por. J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 50–52; tenże,
Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 233.
32
Por. tamże, s. 236.
33
Por. JAN PAWEŁ II, List do rodzin, Częstochowa 2013, 9; W. SKRZYDLEWSKI,
Planowanie rodziny, dz. cyt., s. 159; J. NAGÓRNY, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego
rodzicielstwa, dz. cyt., s. 224.
34
Por. J. NAGÓRNY, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 53.
31
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koncentruje się zasadniczo na płaszczyźnie poznawczej, bez odniesienia do
zasad moralnych. Nacisk kładziony jest na bardzo wczesną edukację seksualną, niejednokrotnie ograniczającą się do kwestii technicznych. Najważniejszą wartością jest niezależność i możliwość samodecydowania, zgodnie
z hasłem: „moje ciało – mój wybór”. W myśl świadomego rodzicielstwa przy
jego planowaniu istotne jest jedynie poznanie określonych metod antykoncepcyjnych pod kątem ich skuteczności. Postulowany jest nieograniczony
dostęp do antykoncepcji i sterylizacji, a aborcja traktowana jest jako podstawowe prawo człowieka. W świadomym rodzicielstwie można posługiwać
się nawet metodami naturalnymi, jeśli uzna się ich racjonalną skuteczność
i dogodność w stosowaniu. Nie stanie się przez to jednak automatycznie rodzicielstwem odpowiedzialnym, gdyż ono zawsze jest wyrazem troski o dobro wspólne rodziny. Dobro to ma charakter dobra osobowego. Wskazuje
na hierarchę wartości, w której człowiek nie może być sprowadzany do roli
przedmiotu. Nie chodzi tu więc jedynie o wyznaczenie zakresu odpowiedzialności człowieka, ale o uświadomienie mu, wobec kogo i za kogo odpowiada. Nadaje to odpowiedzialnemu rodzicielstwu charakter relacyjny,
a w relacjach międzyosobowych odpowiedzialność oznacza miłość35.
Wzajemna miłość męża i żony znajduje swoją aktualizację w rodzicielstwie. Już sama decyzja małżonków o poczęciu i urodzeniu dziecka powinna
być decyzją miłości. Następnie cała ich działalność wychowawcza, jeżeli ma
być owocna, musi wypływać z prawdziwej, czyli mądrej i ofiarnej miłości –
przenikającej wzajemnie małżonków oraz dzieci. Jest to miłość twórcza, gdyż
nie ma w życiu małżeńskim nic bardziej twórczego, niż wydanie na świat potomstwa i jego wychowanie36.
Odpowiedzialne rodzicielstwo jest nie tylko kwestią osobistych wyborów i decyzji. Ma ono również wymiar społeczny, gdyż założenie nowej
komórki rodzinnej i jej rozwijanie posiada istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. To zadanie, porządkujące życie człowieka przez wiele lat, wiąże
się z wypełnianiem wielorakich zadań męża-ojca i żony-matki wobec dzieci. Nie chodzi tu tylko o posiadanie określonych uprawnień i obowiązków
w sensie statycznym. Rodzicielstwo, w wymiarze dynamicznym, jest stanem
życia i działania, którego nie można ograniczyć jedynie do indywidualnych
cech określonych osób37.
35
Por. J. PUZEWICZ-BARSKA, M. TARASIEWICZ, Nasze ciała, nasze życie. Książka
pisana przez kobiety dla kobiet, Gdańsk 2004, s. 287–293; W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie
rodziny, dz. cyt., s. 157; J. NAGÓRNY, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa,
dz. cyt., s. 233–235; tenże, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, dz. cyt., s. 25–26.
36
Por. W. SKRZYDLEWSKI, Planowanie rodziny, dz. cyt., s. 160–161.
37
Por. tamże, s. 160.
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ZAKOŃCZENIE
Cechą charakterystyczną kryteriów odpowiedzialnego rodzicielstwa
zawartych w Humanae vitae jest fakt, że nie wyznaczają gotowych rozwiązań,
ale uzależniają je od wyników analizy, w której pod uwagę należy wziąć
wielkie powołanie małżonków do rodzicielstwa oraz konkretne warunki,
w których ma być ono realizowane. Dokonanie tej analizy i podjęcie decyzji
o rozmiarach rodziny leży po stronie samych tylko małżonków. Niewątpliwie jest to uznanie ich wielkiej godności. To małżonkowie, w oparciu o prawo Boże, mają dokonać twórczego dzieła rodzicielstwa.
Jednak aby słuszny postulat odpowiedzialnego rodzicielstwa mógł być
przez małżonków realizowany, konieczne jest udzielanie im odpowiedniego
wsparcia ze strony społeczeństwa, instytucji państwowych i wspólnoty kościelnej. Lansowany przez lata model rodziny „2+2” połączony z kampanią
antynatalistyczną sprawił, że rodziny wielodzietne przez znaczną część społeczeństwa uważane są za dysfunkcyjne. Potrzebne są więc zmiany mentalności społecznej i budzenie ducha ofiarności rodzicielskiej. Władze państwowe, przez właściwie prowadzoną politykę prorodzinną (mieszkaniową, płac,
zatrudnienia, rozwiązań prawnych) powinny promować rodzicielstwo jako
wyraz odpowiedzialności za losy całego narodu. Również wspólnota kościelna powinna wspierać realizację odpowiedzialnego rodzicielstwa. Może
to czynić poprzez katechezę szkolną, kursy dla narzeczonych, specjalistyczne poradnictwo rodzinne, opiekę nad rodzinami wielodzietnymi. Każdy, na
miarę swoich możliwości, powinien pomagać małżonkom w podejmowaniu
trudnych decyzji odpowiedzialnego rodzicielstwa i ponoszenia ich konsekwencji.
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RESPONSIBLE PARENTHOOD IN THE LIGHT
OF HUMANAE VITAE BY POPE SAINT PAUL VI
Humanae vitae – encyclical, that was announced a half century ago by pope Saint
Paul VI – tackles the matter of responsible parenthood, among many married and family
life issues. According to pope, parenthood is not a single act, that could be reduced just to
conception and delivery of offspring. It is more like constant process, that is fulfilled with
multidirectional upbringing, which aims to self-reliance and maturity of children and
which does not end with moment of children leaving the family nest. Parent stays one till
the end of his or her life and this is the reason for parenthood taken consciously and willingly, which means: responsibly.
The tenth paragraph of Humanae vitae contains the synthesis of responsible parenthood, in which whole spectrum of ones issues can be found: cognitive and willing compound, relation to God, realisation of vocation to marriage and conscience shaping. Pope
Saint Paul VI determines responsible parenthood on the basis of integral vision of human
being, which takes into account not just natural and transitory order, but also supernatural and eternal one.
tłum. Sebastian Kuczek
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NIEROZERWALNOŚĆ JEDNOŚCI I RODZICIELSTWA
W ŚWIETLE ENCYKLIKI HUMANAE VITAE
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Jedność i rodzicielstwo to dwa zasadnicze składniki małżeńskiego życia. Są one powiązane ze sobą tak dalece, że tylko wspólnie mają sens. Tych
dwóch rzeczywistości nie wolno rozdzielać, jest to bowiem, jak podkreśla
Paweł VI w encyklice Humanae vitae, porządek ustanowiony przez Boga1. Ich
oddzielanie jest sprzeczne z porządkiem natury.
Jedność i rodzicielstwo w sposób szczególny urzeczywistniają się w akcie małżeńskim. Ich nierozerwalność nadaje małżeństwu sens i wartość moralną. Warto w perspektywie 50. rocznicy opublikowania encykliki Humanae
vitae rozważyć zarówno istotę jedności małżeńskiej, jak i naturę rodzicielstwa, by wykazać, że nie mogą one zostać rozdzielone decyzją małżonków.
Taka jest natura małżeńskiej miłości i aktu małżeńskiego. Czy przekonanie
ludzi do respektowania tego porządku natury jest współcześnie możliwe?

1
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 12 (skrót HV).
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MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA IKONĄ MIŁOŚCI BOGA
Paweł VI wyjaśnia, że miłość małżeńska najpełniej objawia swą prawdziwą naturę i godność, gdy rozważa się ją w kontekście miłości Boga, albowiem swój początek czerpie ona z najwyższego źródła, jakim jest Bóg, który
jest Miłością i Ojcem wszelkiego stworzenia2. Bóg, który jest Miłością (por.
1 J 4, 8), stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26).
Powołując go do istnienia z miłości, powołuje go jednocześnie do miłości.
Dlatego małżeństwo i rodzina mają być znakiem miłości Boga do ludzi. Bóg
pragnie, by małżonkowie i dzieci prawdziwie doświadczali w rodzinie jego
miłości. Można powiedzieć, że Bóg pragnie, aby rodzina była „skrawkiem
nieba” na ziemi. Toteż należy z całą stanowczością odrzucić zgodę na rozpad
małżeństwa, na rozwód, gdyż niszczy on wspólnotę miłości, jaką jest małżeństwo i rodzina. Miłość Boża jest wieczna i dlatego Bóg pragnie, aby Jego
uczucie, którym obdarza małżonków i ich dzieci, też nie miało końca. Można
powiedzieć, że Bożą wolą jest, aby małżeństwo i rodzina były widzialnym
znakiem tego, jak bardzo Bóg miłuje ludzi, aby każdy mógł doświadczyć, że
Bóg jest Miłością3.
Małżeństwo nie jest zatem wynikiem przypadku lub owocem ewolucji
ślepych sił przyrody ani też formą narzuconą z zewnątrz. To Bóg-Stwórca
ustanawia je mądrze i opatrznościowo, aby urzeczywistniało w ludziach
Jego plan miłości. Dlatego, zdaniem Pawła VI, „małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla
ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”4.
Opis tej wspaniałej natury chrześcijańskiego małżeństwa rozwija papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia. Podkreśla on, że prawda o nierozerwalności małżeństwa nie jest jarzmem, ale darem. Aleksander z Hales
powiedział, że w pewnym sensie małżeństwo można uznać za lepsze od innych sakramentów, ponieważ symbolizuje coś tak wielkiego, jak „zjednoczenie Chrystusa z Kościołem lub zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej”5. SaTamże 8.
Por. J. ORZESZYNA, Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku w 30. rocznicę adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 11 (2013),
s. 113–126.
4
HV 8.
5
Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia”
(19.03.2016), Kraków 2016, nr 159.
2
3
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krament małżeństwa jest widzialnym znakiem miłości między Chrystusem
a Kościołem. Innymi słowy, małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem, który
nie tylko wskazuje, jak bardzo Chrystus umiłował Kościół w przymierzu
przypieczętowanym na krzyżu, ale również uobecnia tę miłość w komunii
małżonków i ogarnia nią dzieci6.
Aby jednak małżeństwo i rodzina mogły w pełni urzeczywistniać Boży
plan miłości, potrzeba, by mężczyzna i kobieta, nim staną się małżeństwem,
podjęli trudne, ale zarazem jakże podniosłe i fascynujące dzieło budowania
jedności serc, jedności dusz i, w konsekwencji, przynależnej jedynie małżonkom jedności ciał. Niestety, współcześnie kolejność budowania jedności małżeńskiej jest diametralnie różna. Najpierw kandydaci do małżeństwa uskuteczniają jedność ciał, po ślubie starają się jakoś uzgodnić charaktery, a do
jedności dusz rzadko udaje im się dotrzeć.

JEDNOŚĆ MAŁŻEŃSKA
Jedność małżeńska wielu współczesnym kojarzy się głównie z jednością seksualną, z małżeńskim spełnieniem się w sferze intymnej. Współczesny świat sprowadza ją wyłącznie do przyjemności seksualnej, do orgazmu.
Tymczasem winna to być jedność dwojga osób, które są istotami cielesno-psychiczno-duchowymi. Jedność ma przenikać te trzy wymiary. Jednym ze
znaków zjednoczenia cielesno-psychiczno–duchowego może być współżycie
małżeńskie. Będzie ono wówczas spotkaniem dwojga osób, a nie tylko zjednoczeniem dwóch ciał.
Istotę jedności małżeńskiej wyrażają słowa Księgi Rodzaju: „Dlatego
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną
tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Potwierdza je Pan Jezus
w Swoim nauczaniu (por. Mt 19, 5–6). A święty Paweł dodaje: „Tajemnica to
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 31–32).
Wydawać by się mogło, że życie małżeńskie należy do ludzkich doświadczeń najbardziej powszechnych, zwyczajnych i naturalnych. Tymczasem, jak
zaznacza Apostoł, w małżeńskiej codzienności, utkanej z szeregu prostych
spraw, trosk i radości, małżonkowie dotykają tajemnicy samego Boga Trójjedynego. Trójca Przenajświętsza to najdoskonalsza jedność osób, to komunia
tworzona w miłości i przez miłość. W ludzkim wymiarze podobna jedność
i komunia osób dokonuje się właśnie w małżeństwie.

6

Por. tamże 73.
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Krótko mówiąc, istotą jedności małżeńskiej jest bycie ikoną Boga Trójjedynego. Jest to także najważniejsze zadanie małżonków – tworzenie ze swojego związku owej ikony i urzeczywistnianie jej w swoim środowisku. Bycie
żywym obrazem jedności Boskich Osób nade wszystko stanowi najgłębszą
istotę sakramentalnego związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety.
Małżonkowie połączeni sakramentalnym związkiem stanowią „jedno
ciało”. Mąż jest mężczyzną, żona – kobietą, a jednak wspólnie tworzą jedność. Zjednoczenie małżonków dokonuje się dzięki miłości. Ta miłość nie jest
oczywiście tak doskonała, jak miłość Boskich Osób. Zadaniem małżonków
jest dążenie do pełnej i doskonałej miłości na wzór miłości Trójcy Świętej.
Właśnie dlatego Jezus podnosi ich związek do godności sakramentu. Czyni
to, aby podkreślić wielkość jedności małżeńskiej, ale też aby uzdolnić małżonków do realizacji ich zadania. Jan Paweł II wyjaśnia, że „na mocy przymierza miłości małżeńskiej, mężczyzna i kobieta już nie są dwoje, lecz jedno
ciało (por. Rdz 2, 24) i powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez
codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru”7.
Tworzenie komunii małżeńskiej jest istotnym celem małżonków. To nie
budowa własnego domu, nawet nie zapewnienie materialnego bytu dzieciom i ich wykształcenie, ale właśnie tworzenie więzi małżeńskiej jest podstawowym zadaniem męża i żony. Z tej bowiem wartości, jaką jest jedność
małżeńska, wynikną wszystkie inne dobra rodziny. Podkreślił to zdecydowanie Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień, mówiąc, że „pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa (res et sacramentum) nie jest łaska
nadprzyrodzona, ale chrześcijański węzeł małżeński, jakiś rodzaj chrześcijańskiej komunii we dwoje, gdyż węzeł ten przedstawia tajemnicę Wcielenia
Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza”8.
Innymi słowy – celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości
przez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich. Niedościgłym
wzorcem dla małżonków jest zatem miłość między Osobami Trójcy Przenajświętszej. Wynika z tego, że tworzenie komunii małżeńskiej nie jest wcale
łatwe, ma się bowiem dokonywać między dwoma osobami o odmiennej płci,
charakterologicznie różnymi i wzajemnie się uzupełniającymi, ale równymi
co do godności. To szczęście jest możliwe, albowiem tym, co jednoczy małżonków jest miłość, która jako największa z cnót podlega prawu wzrostu
i dojrzewania. Oczywiście wymaga to obustronnego i szczerego zaangażoFC 19.
Por. JAN PAWEŁ II, Małżeństwo jest przypomnieniem, urzeczywistnieniem się i zapowiedzią historii przymierza między Bogiem a Jego ludem (03.11. 1979), [w:] Nauczanie papieskie
II, 2 (1979), Poznań 1992, nr 4.
7
8
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wania, jest bowiem bezinteresownym darem z samego siebie. Tak ją określa
dokument Soboru Watykańskiego II: „Człowiek nie może odnaleźć się w pełni
inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (KDK 24). Wynika z tego, że człowiek nie może być sobą, nie może być szczęśliwy, nie
dając siebie w miłości drugiemu, bowiem jedynym źródłem prawdziwego
szczęścia człowieka jest relacja miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem.
Najpełniej możliwą relacją miłości, którą Jan Paweł II nazywa komunią, jest
relacja miłości między mężem i żoną, jednak warunkiem tej miłości jest pokonanie własnego egoizmu9. Niestety, często ludzie chcą budować wspaniałą miłość pomimo swej zupełnej niedojrzałości.

PRZYMIOTY MIŁOŚCI JEDNOCZĄCEJ
Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio przypomina, że człowiek
jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało
formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ludzkie ciało, które uczestniczy w miłości duchowej. Oznacza to, że płciowość, poprzez którą
mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych
aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym,
lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej. Urzeczywistnia się
ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część
miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci. Całkowity
dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby nie był znakiem i owocem pełnego
i osobowego oddania, w którym jest obecna cała osoba, również w swym
doczesnym wymiarze. Jeżeli człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje
sobie możliwość zmiany decyzji w przyszłości, już przez to nie oddaje się
całkowicie10. Zatem tak zwane wolne związki, małżeństwa na próbę czy poszukiwanie jednostkowego szczęścia w małżeństwie nie mają nic wspólnego
z prawdziwą miłością.
Jedyną przestrzenią umożliwiającą oddanie się w całej swej prawdzie
jest małżeństwo, czyli przymierze miłości małżeńskiej lub świadomy i wolny
wybór, poprzez który mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia i miłości zamierzoną przez samego Boga (por. KDK 48), która jedynie
w tym świetle objawia swoje prawdziwe znaczenie11.
Por. FC 18.
Por. tamże 11.
11
Por. tamże.
9

10
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Miłość małżeńska stanowi całość, w którą wchodzą wszystkie „składowe” osoby, a więc impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie
tylko łączy w jedno ciało, ale również prowadzi do tego, by było tylko jedno
serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym, wzajemnym obdarowaniu i otwieraniu się ku płodności12.
Charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej wymienia Paweł VI w Humanae vitae13. Są to zwyczajne własności każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w ukazane nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie
chrześcijańskich14.
Znamiona miłości małżeńskiej wynikają konsekwentnie ze wspólnoty
osób i podyktowane są osobową godnością męża i żony. Nade wszystko miłość małżeńska ma być na wskroś ludzka, czyli ma mieć charakter psychofizyczny; ma być zarazem zmysłowa i duchowa. Ponieważ chodzi tu o miłość
osób ludzkich, kluczowy jest udział woli zarówno w samej miłości, jak i w jej
wzroście i doskonaleniu. Decydujący jest prymat duchowych czynników, racjonalnych i wolitywnych, nad elementem przeżycia czysto zmysłowego15.
Prawdziwa miłość polega na szukaniu dobra ukochanej istoty, na dawaniu, poświęcaniu się, a nie na braniu, użyciu czy przeżyciu. Przykładem
tego jest Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, ażeby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,
16). Takiej miłości żąda od swoich uczniów Chrystus: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie
ma większej miłości od tej, że ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”
(J 15, 12–13). Ta miłość ma kierować życiem i działaniem małżonków i winna
być, zwłaszcza w małżeństwie, miłością wcieloną, ludzką, a równocześnie
Boską. Winna być duchowa i cielesna zarazem. Wypływając z Boga winna
nadawać aktom cielesnym wartość i duchowe znaczenie. Akty cielesne zamierzone przez Boga są dobre, jeżeli je ożywia prawdziwa miłość. Bez niej są
bezwartościowe i naruszają ład moralny16.
Zatem o dobroci moralnej aktu małżeńskiego decyduje wola szukania
prawdziwego dobra drugiej osoby, a nie osobistego doznania, szukania tego,
Por. JAN PAWEŁ II, Małżeństwo jest przypomnieniem, przem. cyt., nr 4.
Por. HV 9.
14
Por. FC 13.
15
Por. T. ŚLIPKO, Miłość małżeńska, [w:] Memoriał krakowski oraz wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, Poznań 2012, s. 94.
16
Por. HV 13.
12
13
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co drugą osobę rzeczywiście doskonali, zbliża do Boga, a nie oddala. Może
istnieć prawdziwy akt miłości, któremu nie towarzyszy emocjonalne odczuwanie miłości. Co więcej, wewnętrznym aktem miłości może być zrezygnowanie z zewnętrznego aktu i własnego przeżycia dla prawdziwego dobra
współmałżonka17.
Prawdziwa małżeńska miłość jest ze swej istoty wierna i wyłączna, konsekwentna względem zawartego w sakramencie małżeństwa osobowego
przymierza. Prawdziwa miłość wreszcie nie wyczerpuje się we wspólnocie
małżonków, ale zmierza do swego przedłużenia w wydanych na świat dzieciach. Wewnętrzne przyporządkowanie miłości małżeńskiej darowi płodności stanowi podstawowy element świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

RODZICIELSTWO
Sobór Watykański II podkreśla, że zgodnie z Bożym zamysłem małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama instytucja
małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wychowaniu
potomstwa, w którym znajdują swoje uwieńczenie (por. KDK 50). Miłość
małżeńska uzdalnia małżonków do największego oddania, dzięki któremu
stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W ten sposób, oddając się sobie wzajemnie, wydają z siebie nową rzeczywistość – dziecko, które jest żywym odbiciem ich miłości. Jest ono trwałym znakiem jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezą ojcostwa
i macierzyństwa18.
Z tych to powodów miłość małżonków wymaga od nich, aby poznali należycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa. W tym
celu powinni brać pod uwagę procesy biologiczne, bowiem ciało, które odgrywa istotną rolę w przekazywaniu życia, jest częścią substancjalną osoby
ludzkiej19. Znajomość działania ludzkiego ciała winna być wyrazem szacunku dla każdej osoby. Mężczyzna powinien mieć świadomość, że w prawidłowych warunkach jest zawsze płodny. Również kobieta winna sobie zdawać
sprawę, że jej płodność jest zjawiskiem cyklicznym i występuje na przemian

Por. T. ŚLIPKO, Miłość małżeńska, art. cyt., s.95.
Por. FC 14.
19
Por. HV 10.
17
18
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z okresami niepłodności. Nie wolno przy tym zapominać, że to osoba ludzka
jest płodna, a nie wyłącznie jej ciało czy jeden z jego układów20.
Paweł VI zwraca uwagę na wrodzone popędy i uczucia. Stanowią one
niewątpliwie bogactwo osoby i są warunkiem bezwzględnie koniecznym, by
zdolność przekazywania życia mogła zostać zaktualizowana. Są to istotne
składowe miłości, która jest na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa21. Nie stanowią jednak pełni miłości. Wymagają „opanowania ich przez
rozum i wolę”22. Z kolei, jak zauważa papież, „rozumne i wolne kierowanie
popędami wymaga ascezy, ażeby znaki miłości właściwe dla życia małżeńskiego były zgodne z etycznym porządkiem”23. W opinii Ojca Świętego „to
opanowanie, w którym przejawia się czystość małżeńska, nie tylko nie przynosi szkody miłości małżeńskiej, lecz wyposaża ją w nowe ludzkie wartości.
Wymaga ono wprawdzie stałego wysiłku, ale dzięki jego dobroczynnemu
wpływowi małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją osobowość, wzbogacając się o wartości duchowe”24.
Warto też zauważyć, że kierowanie popędami i uczuciami jest warunkiem w pełni wolnego działania. Sobór Watykański II naucza, że „Godność
człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem
ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Tę
wolność zaś zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności dąży do swego celu drogą wolnego wyboru dobra, oraz zapewnia
sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce” (KDK 17). Panowanie nad
sobą jest jedyną rękojmią uszanowania godności ludzkiej współmałżonka.
Paweł VI z troską mówi o niebezpieczeństwie „sprowadzania kobiety do roli
narzędzia, służącego zaspokojeniu egoistycznej żądzy”25. Nierzadko mówi
się o konieczności „spontanicznego” wyrażania uczuć stosunkiem seksualnym, tymczasem w istocie jest to brak wolności, naruszający pewną spontaniczność prawdziwej miłości, która przecież szuka dobra drugiej osoby26.
Jeżeli zaś uwzględni się warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że odpowiedzialne rodzicielstwo realizują ci
małżonkowie, którzy, kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznoPor. K. MEISSNER, Odpowiedzialne rodzicielstwo, [w:] Memoriał krakowski, dz.
cyt., s. 100.
21
Por. HV 9.
22
Por. tamże 10.
23
Tamże 21.
24
Tamże
25
HV 17.
26
K. MEISSNER, Odpowiedzialne rodzicielstwo, art. cyt., 101.
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ścią, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla ważnych
przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiają okresowo
lub nawet na czas nieokreślony unikać zrodzenia kolejnego dziecka27.
Wreszcie – odpowiedzialne rodzicielstwo łączy się ze świadomością
zależności od Boga. Paweł VI naucza, że „Człowiek nie jest panem źródeł
życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez Stwórcę”28. Papież z naciskiem
podkreśla doniosłość przedmiotowego porządku moralnego jako nadrzędnej w stosunku do sumienia normy moralnej. Sumienie jest tylko tłumaczem
tego porządku, i to pod warunkiem, że jest prawe. Jak zauważa Ojciec Święty, „Małżonkowie powinni podporządkować swe postępowanie zamysłowi
Boga wyrażonemu w strukturze małżeństwa i jego aktów, zamysłowi, który
jest głoszony w nauczaniu Kościoła”29. Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy uznanie przez małżonków ich obowiązków wobec
Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości30.

NIEROZERWALNOŚĆ JEDNOŚCI I RODZICIELSTWA
W AKCIE MAŁŻEŃSKIM
Kiedy małżonkowie stają się rodzicami, przyjmują na siebie nową odpowiedzialność. Mają się stać dla swoich dzieci widzialnym znakiem miłości
Boga do ludzi. Jeśli zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie
nie traci z tego powodu swojej wartości, fizyczna niepłodność może bowiem
dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia
osoby ludzkiej. Może nią być na przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub
upośledzonym31.
Akt małżeński, przez który małżonkowie jednoczą się ze sobą w sposób intymny i czysty, i przez który przekazują ludzkie życie, jest uczciwy
i godny. Nie przestaje być moralnie poprawny, nawet jeśli przewiduje się,
że z przyczyn zupełnie niezależnych od woli małżonków będzie niepłodny,
ponieważ nie traci swojego przeznaczenia do wyrażania i umacniania zespolenia małżonków32. Wiadomo, że nie każde zbliżenie małżeńskie prowadzi
Por. HV 10.
Tamże 13.
29
Tamże 10.
30
Por. tamże.
31
FC 14.
32
Por. HV 11.
27

28
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do zapoczątkowania nowego życia. Bóg tak mądrze ustalił naturalne prawa
płodności i jej okresy, że już same przez się wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi poczęciami. Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów prawa naturalnego, które objaśnia swoją niezmienną
doktryną, naucza, że konieczne jest, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego33.
Encyklika Humanae vitae mówi bardzo wyraźnie o nierozerwalności podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim. Nauka Kościoła dotycząca
tej kwestii ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać. Jest to
niepodzielna więź między jednością i rodzicielstwem34.
Związek ten jest nierozerwalny, bowiem akt małżeński, z najgłębszej
swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża i żonę, jednocześnie czyni ich
zdolnymi do zrodzenia nowego życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa
istotne elementy stosunku małżeńskiego – oznaczanie jedności i rodzicielstwa – to zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej
miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego
człowiek zostaje powołany, czyli do rodzicielstwa35.
Wszelkie zatem działania małżonków rozrywające więź między znaczeniem jedności i rodzicielstwa aktu małżeńskiego są, najogólniej mówiąc, niegodziwe. Współżycie płciowe narzucone współmałżonkowi bez liczenia się
z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi życzeniami nie jest prawdziwym
aktem miłości i stoi w sprzeczności z tym, czego słusznie domaga się ład moralny we wzajemnej więzi między małżonkami36.
Podobnie akt wzajemnej miłości dokonany ze świadomym wykluczeniem rodzicielstwa jest moralnie niegodziwy, bo niezgodny z prawem Bożym. Paweł VI wyjaśnia, że jeżeli ktoś „korzysta z daru Bożego pozbawiając
go, choćby tylko częściowo, właściwego znaczenia i celowości, działa wbrew
naturze tak mężczyzny jak i kobiety, a także wbrew głębokiemu ich zespoleniu. I właśnie dlatego sprzeciwia się też planowi Boga i Jego świętej woli.
Kto natomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw
przekazywania życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej
sługą planu ustalonego przez Stwórcę”37. Zrozumiałym jest, że tak jak człoPor. tamże.
Por. tamże, 12.
35
Por. tamże.
36
Por. HV 13.
37
Por. tamże.
33
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wiek nie posiada nieograniczonej władzy nad swoim ciałem, tak również nie
włada on zdolnością rozrodczą, ponieważ ta z natury swojej odnosi się do
przekazywania życia ludzkiego, którego początkiem jest sam Bóg38.

NIEDOPUSZCZALNE SPOSOBY ROZRYWANIA JEDNOŚCI
I RODZICIELSTWA
Niestety, zdarza się, że małżonkowie nie respektują Bożego planu dotyczącego nierozerwalności jedności i rodzicielstwa. Stosują niedopuszczalne
sposoby ograniczania liczebności potomstwa. Moralnie niedopuszczalnym
sposobem ograniczania rozrodczości jest przede wszystkim bezpośrednie
naruszanie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza przerywanie ciąży,
choćby było dokonywane ze względów leczniczych39.
Należy również odrzucić bezpośrednie obezpłodnienie, czy to stałe, czy
czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić trzeba także wszelkie
działania, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź
podczas jego spełniania czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałyby
za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego40.
Zdaniem Pawła VI żadne racje nie są w stanie usprawiedliwić stosunków małżeńskich z rozmysłem pozbawionych płodności. Jedni próbują
usprawiedliwić stosowanie środków antykoncepcyjnych tym, że z dwojga
złego należy wybierać to, co wydaje się mniej szkodliwe, więc zamiast aborcji
lepiej wybrać antykoncepcję. Inni z kolei tłumaczą, że takie stosunki płciowe
tworzą pewną całość ze stosunkami płodnymi, które je poprzedziły lub po
nich nastąpią, więc przejmują od nich tę samą wartość moralną41.
Żadne z tych rzekomo przekonywających racji nie są w stanie usprawiedliwić stosowania antykoncepcji. Albowiem, jak wyjaśnia w omawianej
encyklice Paweł VI, „chociaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne
dla uniknięcia jakiegoś zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra,
to jednak nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić
zła, aby wynikło z niego dobro. Innymi słowy, nie wolno wziąć za przedmiot
aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład moralny – a co tym samym należy uznać za niegodne człowieka – nawet w wypadku, jeśli zostaje to dokonane w zamiarze zachowania lub pomnożenia dóbr poszczególnych ludzi,
Por. tamże.
Por. tamże, 14.
40
Por. tamże.
41
Por. HV 14.
38
39

134

Ks. Jan Orzeszyna

rodzin czy społeczeństwa. Błądziłby zatem całkowicie ten, kto by mniemał,
że płodne stosunki płciowe całego życia małżeńskiego mogą usprawiedliwić
stosunek małżeński z rozmysłu obezpłodniony i dlatego z istoty swej moralnie zły”42.
Encyklika Humanae vitae nie tylko negatywnie ocenia stosowanie środków antykoncepcyjnych, ale też wskazuje na poważne powikłania, do jakich
prowadzi przyjęcie środków i metod sztucznego ograniczania urodzeń. Tego
rodzaju postępowanie otwiera drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak
i ogólnemu upadkowi obyczajów. Trzeba sobie przy tym zdawać sprawę
z ludzkiej słabości i zrozumieć, że „ludzi, zwłaszcza młodych, tak bardzo
podatnych na wpływy namiętności, potrzeba raczej pobudzać do zachowania prawa moralnego, a przeto wprost niegodziwością jest ułatwiać im samo
naruszanie tego prawa. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni,
przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą
szacunek dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia, służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy,
a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia”43.
Humanae vitae podkreśla, że Kościół jest obrońcą autentycznych ludzkich wartości. Dlatego w swoim nauczaniu stoi zawsze po stronie prawdziwego dobra człowieka. Wiadomo, że nie wszyscy respektują głoszoną przez
Kościół naukę, zwłaszcza, że współczesny świat jako jedyne rozwiązanie
problemów małżeńskich proponuje stosowanie antykoncepcji. „Kościół nie
dziwi się temu, albowiem, podobnie jak Boski jego Założyciel, postawiony
jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nie zaniedba z tego powodu bynajmniej nałożonego nań obowiązku głoszenia z pokorą i stanowczością całego
prawa moralnego, tak naturalnego, jak i ewangelicznego44.
Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw, dlatego też nie
może być ich sędzią, lecz jedynie stróżem i tłumaczem. Nie wolno mu więc
nigdy ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone,
gdyż z natury swej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka”45. Co więcej, „Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie do małżeństwa, przyczynia się do umocnienia wśród ludzi prawdziwej kultury. Ponadto zachęca człowieka, aby nie
rezygnował ze swych obowiązków, zdając się na środki techniczne. Czyniąc
Por. tamże.
Por. tamże, 17.
44
Por. HV 18.
45
Por. tamże.
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tak Kościół zabezpiecza godność małżonków. Takim właśnie postępowaniem Kościół, wierny nauce i przykładowi Zbawiciela, pokazuje, że obejmuje
ludzi szczerą i bezinteresowną miłością, usiłując ich wspomagać w ziemskiej
pielgrzymce46”.

NIEKTÓRE WSKAZANIA DLA RESPEKTOWANIA
NIEROZERWALNOŚCI JEDNOŚCI I RODZICIELSTWA
Jan Paweł II powiedział, że „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”47.
Te jego niepodważalnie prawdziwe słowa trzeba dziś, niestety, uzupełnić
dopowiedzeniem: przez normalną rodzinę. Na pytanie: „Co to jest normalna rodzina?” odpowie bez trudu każde dziecko w wieku przedszkolnym.
Rodzina to mama, tata i dzieci. Czasem dziecko dopowie: babcia i dziadek.
I słusznie, bo dziadek i babcia to oczywiście też rodzina. Niestety, wielu dorosłych w czasach ideologii gender nie wskazuje już tak jednoznacznej definicji rodziny.
Rodzina, jak sama jej nazwa wskazuje, ma służyć rodzeniu i wychowywaniu nowych pokoleń. Normalna rodzina jest jedynym miejscem zdolnym
do zrodzenia potomstwa i zaspokojenia wszystkich potrzeb rozwojowych
dziecka. Dlatego jest ona najważniejszą, jedyną i niezastąpioną instytucją, od
której zależy bezpośrednio osobiste szczęście człowieka i pomyślność społeczeństw48.
Z pewnością wielu zadaje sobie pytanie: „Co poradzić ludziom, którzy uczciwie i szczerze pragną zawrzeć małżeństwo trwałe, wierne, szczęśliwe, miłujące się, i którzy będą strzegli nierozerwalnego związku między
jednością i rodzicielstwem?”. J. Pulikowski wymienia kilka warunków, których dotrzymanie może zapewnić małżonkom osiągnięcie tego celu. Przede
wszystkim należy przybliżyć się do Boga. Traktować przykazania nie jako
ograniczenia, a jako pożyteczne i nieomylne drogowskazy, wskazujące ścieżkę do pełnego szczęścia. Po drugie, nie należy zmieniać współmałżonka, ale
samemu starać się być lepszym mężem, lepszą żoną. W szczególności trzeba
walczyć czynnie z własnym egoizmem, by dorosnąć do relacji miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego. Miłość należy traktować
jako decyzję woli świadczenia dobra do końca życia. Tej decyzji nie powinny

Por. tamże.
JAN PAWEŁ II, List do rodzin, Wrocław 1994, nr 2.17.
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J. PULIKOWSKI, Szczęśliwy dom, „Posłaniec Serca Jezusowego” (2011) nr 2, s. 8.
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zmienić żadne, nawet najgorsze uczucia49. Po trzecie, nigdy nie należy traktować mogącego pojawić się dziecka jako zagrożenia miłości. Każde dziecko,
nawet to niezaplanowane, będzie dla małżonków zawsze najcudowniejszym
darem i przedłużeniem ich miłości w wieczność. Po czwarte, należy dbać
o uczucia współmałżonka, ale pamiętać, że uczucia to nie miłość. Złe uczucia
winno się traktować jako ostrzeżenie i wezwanie do ich naprawy50. Po piąte,
trzeba zaakceptować inność kobiety i mężczyzny. Są oni stworzeni i wyposażeni do pełnienia innych zadań, odpowiednio do macierzyństwa i ojcostwa.
Inność należy traktować jak bogactwo, a nie jak niedopasowanie usprawiedliwiające ucieczkę z małżeństwa. Po szóste, małżonkowie powinni doceniać
się nawzajem i być sobie wdzięczni za codzienność. Mężowie winni dziękować żonom i podziwiać je za piękno, wrażliwość, troskę i dobroć, natomiast
żony winny mężom dziękować za opiekuńczość, mądrość, dzielność, sprawność i odpowiedzialność. Po siódme, małżonkowie powinni wzbudzać w sobie wewnętrzną życzliwość do rodziców współmałżonka, czyli do teściów.
Nie powinno się o nich mówić niczego złego ani mieć do współmałżonka
pretensji o zachowania teściów. I w końcu trzeba nauczyć się rozmawiać bez
ranienia się nawzajem. Nie należy żałować czasu na słuchanie drugiej osoby,
bowiem potrzeba bycia wysłuchanym jest bardzo silna51.
Jeśli przeanalizować rozliczne zadania męża i żony jako małżonków
i rodziców, okazuje się, że najważniejszym z nich jest budowanie komunii
małżeńskiej. Komunia osób w małżeństwie jest największą więzią, jaka może
się pojawić między ludźmi. To najpełniejsza forma miłości międzyludzkiej.
Owocuje ona dzieckiem, czyli udziałem w stwórczym akcie Boga, i stwarza
najlepsze warunki do rozwoju małego człowieka. Relacja z dziećmi winna
być dla małżonków na drugim miejscu, ponieważ od komunii małżeńskiej
zależy w rodzinie dosłownie wszystko. Bez silnej więzi pomiędzy rodzicami
nie sposób dobrze wychować dzieci, nie można osiągnąć szczęścia. Staranie
się o komunię małżeńską to nic innego, jak tworzenie jedności między mężem i żoną, więzi, która może zaowocować prokreacją52.
Słowa o tworzeniu przez małżonków „jednego ciała” wielu kojarzą się
z pewnością głównie z jednością seksualną, tymczasem bycie jednym ciałem to coś więcej. Potwierdzeniem tej jedności może być znalezienie czasu na
wspólną modlitwę czy wypicie razem filiżanki kawy. Warto starać się nawet
Por. tamże, s. 9.
Por. tamże, s. 10.
51
Por. tamże, s. 11.
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o te drobne gesty, które mogą służyć budowaniu jedności małżeńskiej. A gdy
jedność się pojawi, łatwo o właściwą atmosferę dla współpracy ze Stwórca
w poczęciu nowego życia.

ZAKOŃCZENIE
Według encykliki Humanae vitae więź pomiędzy jednością małżeńską
a rodzicielstwem jest nierozerwalna. Zarówno budowanie jedności, jak i zaangażowanie w przekazywanie życia jest podstawowym zadaniem małżonków. Jako pierwszorzędny cel małżeństwa jawi się także konieczność budowania jedności, gdyż dopiero ono stanowi podstawę do prokreacji. Zadanie
to nie jest łatwe, trwa bowiem całe życie. Trzeba również podkreślić, że jedność małżeńska jest tajemnicą, bo odsyła małżonków do samego źródła miłości. „Być jedno” to żyć życiem Bożym, na sposób Boga, który sam żyje we
wspólnocie – doskonałej komunii Osób Trójcy Świętej. Trwanie w komunii
i budowanie jedności wyrasta z najgłębszych ludzkich potrzeb, pragnień,
dzielenia się w miłości tym wszystkim, kim się jest i tym, co się posiada.
Encyklika Humanae vitae mówi, że miłość małżeńska powinna być ludzka, pełna, wierna i wyłączna oraz płodna. Jako ludzka ma obejmować całego
człowieka, zarówno jego ciało, jak i wymiar psychiczny oraz duchowy. Miłosna więź małżeńska ma obejmować całą osobę, zarówno męża, jak i żony.
Nie samo ciało, ale też nie wyłącznie ducha. Miłość pełna winna obejmować
całą rzeczywistość małżeńską, bez żadnych egoistycznych rachub i wyjątków. Powinna być nastawiona na zrodzenie i wychowanie potomstwa, przy
czym decyzja o poczęciu kolejnych dzieci powinna być roztropna i wielkoduszna. By móc w ogóle uczciwie planować poczęcie dzieci lub odkładać je
w czasie z ważnych powodów, trzeba znać naturę własnej płodności i umieć
dopasować czas zbliżeń małżeńskich do aktualnych planów prokreacyjnych.
Jeśli do tego dołożyć miłość, wierność, uczciwość małżeńską i wolę wytrwania do śmierci, co ślubuje się w rocie przysięgi małżeńskiej, to jawi się najpiękniejsza wizja małżeństwa.
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THE INSEPARABILITY OF THE UNITY AND PARENTHOODS
IN THE LIGHT OF THE ENCYCLICAL HUMANAE VITAE

The unity and the parenthood are two fundamental elements of the marital life.
It is closely to connect together one and so far, it is only together to make sense. It does
not allow breaking off this two realities. Because it is, how Paul VI said in the encyclical
„Humanae vitae”, that it was order established by God. If it is to separate them, it will be
contrary to order of the nature.
The unity and the parenthood come true in the special way in the marital act. This
inseparability gets the meaning and the moral value of the marital act. It is worthwhile in
perspective 50 the anniversary of the encyclical „Humanae vitae” to consider that nature
of the marital unity and the nature of the parenthood both it shows that it cannot be it only
the decision of spouses and it cannot separate from oneself. Therefore, there is a nature of
married love and the marital act.
tłum. Anna Strama
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Początek XXI wieku to moment bolesnego kryzysu człowieczeństwa
w cywilizacji zachodniej. Poszukując moralnego wyjaśnienia ludzkich kryzysów, należy uciec się do analizy tak zwanego błędu antropologicznego.
Wydaje się, że człowiek, chociaż może być bardzo aktywny w różnych dziedzinach życia, nie zawsze rozumie siebie samego i swoją ludzką i chrześcijańską tożsamość. Nie od dziś wiadomo, że poprawnie zbudowana etyka
może funkcjonować jedynie na fundamencie integralnej antropologii. Sam
rdzeń tak zwanego błędu antropologicznego tkwi w fakcie, iż człowiek widziany jest (i traktowany) fragmentarycznie. Jednostka ludzka nie zawsze
rozumie swoje powołanie, miłość małżeńską, przekaz życia w rodzinie, kwestię wychowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wspomniany błąd antropologiczny1.

1
Por. W. PIEJA, Błąd antropologiczny: Moralna ocena obojętności religijnej, Kraków 2011,
s. 103–118.
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ZDERZENIE BŁĘDU ANTROPOLOGICZNEGO
Z INTEGRALNĄ WIZJĄ CZŁOWIEKA, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
Warto pochylić się nad kryzysem człowieczeństwa i zagadnieniem błędu antropologicznego w kontekście encykliki Humanae vitae. Choć nie ma
o nim mowy wprost, w omawianym dziele można znaleźć pośrednie próby
opisania tego zagadnienia. Na uwagę zasługuje numer 7 adhortacji, w którym podkreślono, że problem przekazywania życia, podobnie jak każdy
inny problem dotyczący człowieka, powinien być rozpatrywany nie tylko
w aspektach cząstkowych, należących do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego. Rozważana powinny dotyczyć całego człowieka i jego powołania, obejmować nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny. Z uwagi na fakt, iż
wielu obrońców sztucznych metod ograniczania liczby potomstwa odwołuje
się do wymogów miłości małżeńskiej czy odpowiedzialnego rodzicielstwa,
konieczne jest określenie i naświetlenie tych dwóch zasadniczych elementów
życia małżeńskiego. Zamierzamy to uczynić, przypominając zwłaszcza niezwykle wartościowy wykład Soboru Watykańskiego zawarty w konstytucji
duszpasterskiej Gaudium et spes2.
„Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby
z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze
swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”. Małżeństwo bowiem nie
jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby
urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do
takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować
równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych
ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego
znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”3.
„Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie małżeństwa, przyczynia się do umocnienia wśród ludzi prawdziwej kultury: ponadto zachęca człowieka, aby nie rezygnował ze swych
obowiązków, zdając się na środki techniczne. Czyniąc tak Kościół zabezpiecza godność małżonków. Takim właśnie postępowaniem Kościół, wierny naPor. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 7 (skrót: HV).
3
Tamże 8.
2
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uce i przykładowi Zbawiciela, okazuje, że obejmuje ludzi szczerą i bezinteresowną miłością, usiłując ich wspomagać w ziemskiej pielgrzymce, aby „po
synowsku uczestniczyli w życiu Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi”4.
Eklezjalnym uzupełnieniem wizji rodziny zapoczątkowanej w Humanae
vitae jest adhortacja Amoris laetitia, która tak nas wprowadza w to zagadnienie: „Przekraczamy zatem próg tego pogodnego domu, gdzie rodzina siedzi
wokół świątecznego stołu. W centrum spotykamy ojca i matkę z całą ich historią miłosną. W nich wypełnia się ów pierwotny plan, który sam Chrystus
przywołuje z mocą: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę? (Mt 19, 4). Przypomina Księga Rodzaju: Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się
jednym ciałem (2, 24)”5.
Rodzina, formacja ściśle związana z naturą ludzką, występuje od początku istnienia człowieka we wszystkich społeczeństwach, choć jej formy
są bardzo różnorodne. Nie jest zorganizowana w taki sposób, jak stowarzyszenia czy instytucje. Rodzina zawiązuje się w wyniku rozwoju człowieka6.
Chociaż zjawiska takie jak ojcostwo, macierzyństwo, dzieciństwo, młodzieńczość i starość z gruntu są podobne w procesie doświadczania, to jednak życie rodzinne charakteryzuje swoista niepowtarzalność, zróżnicowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
Piękno i głębię życia rodzinnego Amoris laettitia uzasadnia teologicznie:
„Para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą żywą „figurą” (ale nie żadną
z tych wykonanych z kamienia lub złota, jakich zakazuje Dekalog), zdolną
ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Dlatego płodna miłość staje się symbolem
intymnej rzeczywistości Boga (por. Rdz 1, 28; 9, 7; 17, 2–5.16; 28, 3; 35, 11;
48, 3–4). Z tego powodu narracja Księgi Rodzaju według tak zwanej „tradycji kapłańskiej” jest przeniknięta kilkoma sekwencjami genealogicznymi
(por. 4, 17–22.25–26; 5; 10; 11, 10–32; 25, 1–4.12–17.19–26; 36). Rzeczywiście
zdolność ludzkiej pary do rodzenia jest drogą, poprzez którą rozwija się historia zbawienia. W tym świetle owocne relacje małżonków stają się obrazem, służącym do odkrycia i opisania tajemnicy Boga kontemplowanej przez
chrześcijan poznających w Trójcy Świętej Boga Ojca, Syna i Ducha miłości.
Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem. Światło rzucają nam słowa św. Jana Pawła II: «Osoby naszego Boga
w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz
Tamże 18.
FRANCISZEK, Adhortacja o miłości w rodzinie „Amoris Laetitia” (19.03.2016), Lublin
2016, 9 (skrót: AL).
6
Por. L. DYCZEWSKI, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, dz. cyt., s. 27–28.
4
5
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tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo
i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Miłością w tej Bożej rodzinie jest Duch
Święty». Rodzina nie jest więc czymś obcym samej istocie Boga.
Ten trynitarny aspekt pary małżeńskiej przybiera nową postać w teologii Pawłowej, gdy Apostoł wiąże ją z „tajemnicą” zjednoczenia między Chrystusem a Kościołem (por. Ef 5, 21–33)7. Amoris laetitia do tego dodaje jeszcze uwagę, że „wierni nauczaniu Chrystusa spoglądamy na rzeczywistość
współczesnej rodziny w całej jej złożoności, w jej światłach i cieniach [...].
Zmiana antropologiczno-kulturowa wpływa dziś na wszystkie aspekty życia
i wymaga podejścia analitycznego i zróżnicowanego. Jednak mamy świadomość zasadniczej orientacji zmian antropologiczno-kulturowych, z powodu
których ludzie są mniej, niż w przeszłości, wspierani przez struktury społeczne w ich życiu uczuciowym i rodzinnym”8.
Jak zauważa papież, „«[…] żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi
młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektyw
na przyszłość. A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również, oni są odwodzeni od założenia rodziny». W niektórych krajach, wielu
ludzi młodych «często odkłada ślub z powodu problemów ekonomicznych,
problemów z pracą bądź ze studiami. Czasem są to inne motywy, takie jak
wpływ ideologii, które pomniejszają znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenie niepowodzenia innych małżeństw, na które oni nie chcą się narażać, strach przed czymś, co uważają za zbyt wielkie i święte, ułatwienia
socjalne i korzyści ekonomiczne wypływające z tytułu konkubinatu, czysto
emocjonalna i romantyczna koncepcja miłości, obawa przed utratą wolności
i niezależności, odrzucenie czegoś pojmowanego jako instytucjonalne i biurokratyczne». Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam
pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie
są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem
i męstwem wyzwania małżeństwa”9.
W rodzinie człowiek zdobywa umiejętność rozumienia siebie i świata,
a także uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Rodzina ma dużą moc
kształtowania tak rozumianych właściwości poznawczych jej członków. Kontrola najbliższego środowiska oraz państwa nad tym, jakie wartości i w jaki
sposób przekazuje rodzina, jest obecnie słaba lub zgoła żadna. Rodzice oraz
pozostali członkowie rodziny wykonują swoje zadania w tym zakresie zgodAL 11.
Tamże 32.
9
Tamże 40.
7
8
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nie ze swoją wolą i możliwościami. Są wolni, a tym samym ciąży na nich
wielka odpowiedzialność za to, jaki obraz świata, człowieka i życia społecznego, stosunek do prawdy, dobra i piękna przekazują w rodzinie, szczególnie młodemu pokoleniu. Według psychologów najszybszy rozwój zdolności
poznawczych dziecka ma miejsce pomiędzy 3. a 8. rokiem życia. W tym okresie rodzice, w trosce o prawidłowy jego rozwój, powinni jak najwięcej z nim
rozmawiać i wprowadzać je stopniowo w coraz szerszy krąg osób, w coraz
bogatszy świat wartości, wydarzeń i rzeczy. Samo dziecko domaga się tego,
zadając niezliczone pytania rodzicom oraz innym członkom rodziny10. Wiek
młodzieńczy niesie za sobą nowe problemy. Podobnie starość, która na swój
sposób wpisuje się w życie i strukturę całej rodziny. Wszystkie te przemiany
świadczą jednak o niepowtarzalności i pełnym bogactwie życia rodzinnego.
Według Humanae vitae zagrożeniem dla pełnego rozwoju rodziny,
a także jedną z form błędu antropologicznego, jest brak czystości. Adhortacja zwraca „uwagę wychowawców i tych wszystkich, których prawem
i obowiązkiem jest starać się o wspólne dobro społeczności ludzkiej, na konieczność tworzenia klimatu sprzyjającego czystości tak, by dzięki pełnemu
przestrzeganiu zasad porządku moralnego prawdziwa wolność zapanowała
nad swawolą.
Wszystko więc, co w dziedzinie tzw. nowoczesnych środków społecznego przekazu podnieca zmysły i podsyca rozwiązłość obyczajów, a także
wszelkie formy pornografii oraz nieprzyzwoitych widowisk, powinny spotkać się z otwartym i jednogłośnym potępieniem ze strony tych wszystkich,
którzy bądź to troszczą się o rozwój kultury społecznej, bądź też mają obowiązek bronić najwyższych wartości duchowych. Bezpodstawnie bowiem
próbowałby ktoś usprawiedliwić tego rodzaju demoralizację, powołując się
na rzekome wymogi artystyczne lub naukowe, czy też uzasadniać ją swobodą, na którą, być może, zezwalają władze danego kraju”11.
Adhortacja zwraca się „do Rządców Narodów, ponieważ im to przede
wszystkim powierzone zostało najważniejsze zadanie ochrony dobra wspólnego. i oni mogą tak wiele uczynić dla ratowania dobrych obyczajów; nie
dopuśćcie nigdy do upadku dobrych obyczajów wśród waszych narodów!
Nie pozwólcie stanowczo, żeby w życie rodziny, tej podstawowej komórki
społeczeństwa, wprowadzono ustawowo praktyki sprzeczne z prawem naturalnym i Boskim! Zagadnienia bowiem, jakie łączą się ze wzrostem liczby ludności, władza państwowa może i powinna rozwiązać w inny sposób,
mianowicie przez prawodawstwo nacechowane troską o rodziny i przez tak
10
11

Por. L. DYCZEWSKI, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, dz. cyt., s. 33.
Por. HV 22.
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mądre wychowanie narodów, ażeby zostały nienaruszone zarówno prawo
moralne, jak i wolność obywateli”12.
„Jesteśmy w pełni świadomi, ile trudności sprawa ta przysparza władzom państwowym, szczególnie w krajach będących na drodze rozwoju.
Dostrzegając ich uzasadnione troski ogłosiliśmy encyklikę Populorum Progressio. Teraz zaś za Naszym Poprzednikiem, śp. Janem XXIII powtarzamy:
«Problemy te, tak należy rozwiązywać, aby człowiek nie stosował środków
ani nie przyjmował zasad sprzecznych z jego godnością, jakie ośmielają się
propagować ci, którzy uważają, że człowieka i jego życie należy bez reszty sprowadzić do materii, pomijając ducha. Sądzimy, że problem ten tylko
wtedy może być rozwiązany, jeżeli postęp ekonomiczny i społeczny będzie
służył zarówno poszczególnym obywatelom, jak i całej ludzkości i jeśli będzie zmierzał do pomnażania prawdziwych wartości». Bez wątpienia byłoby
poważną niesprawiedliwością, jeśliby przypisywało się Opatrzności Boskiej
to, co w rzeczywistości zdaje się wynikać z wadliwego ustroju społecznego lub z niedostatecznego poczucia sprawiedliwości społecznej, z samolubnego gromadzenia bogactw, czy wreszcie z opieszałej niechęci do podjęcia
odpowiednich prac i wysiłków celem podniesienia poziomu życia narodu
i wszystkich jego synów”13.

ANTIDOTUM NA BŁĄD ANTROPOLOGICZNY JEST WIARA
I JEJ PRZEKAZ W RODZINIE
Nie ma kultury bez religii. Mówiąc dokładniej – nie ma i nie może być
pełnej kultury zachodniej bez chrześcijaństwa. Od wieków znane jest powiedzenie, że „drzewo bez korzeni usycha”. Takim stwierdzeniem nie neguje się
tego wszystkiego, co filozofia człowieka i kultury mówi pozytywnego i ważnego, ale wskazuje się raczej na konieczność jej uzupełnienia, na jej dotkliwą
niedoskonałość.
W trzeciej części adhortacji apostolskiej Familiaris consortio św. Jana
Pawła II znajdzie czytelnik rozważania, które uświadomią mu, że rodzina
została utworzona jako „głęboka wspólnota życia i miłości”14 i ma coraz
bardziej stawać się wspólnotą życia i miłości w „dążeniu”, które znajdzie
swoje ostateczne spełnienie w Królestwie Bożym. Ojciec Święty stwierdza,
Por. tamże 23.
Por. tamże.
14
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie „Familiaris consortio” (22.11.1981), Wrocław 1982, 17 (skrót FC).
12
13
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że „w perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej
i rodzinnej trzeba następnie powiedzieć, że istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość”15. Stąd wynika podstawowe zadanie rodziny: jest to misja strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości i wiary16.
Nie ma dla rodziny chrześcijańskiej nic ważniejszego. W takim celu istnieje.
Z tego podstawowego zadania rodziny chrześcijańskiej wynikają cztery zadania szczegółowe, które zostały zaakcentowane w Familiaris consortio. Są to:
„1. tworzenie wspólnoty osób; 2. służba życiu; 3. udział w rozwoju społeczeństwa; 4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła”17. Jeśli rodzina
nie wykonuje tych zadań, oznacza to, że nie rozumie, jaka być powinna jej
natura i misja, lub tylko udaje prawdziwą rodzinę. Warto dodać, że „do wypełnienia tych zadań potrzebna jest świadomość, ale także czas”18.
Kard. J. Ratzinger mówi, że „zepchnięcie na bok korzeni chrześcijańskich nie ma nic wspólnego z najwyższą tolerancją, która w taki sam sposób
szanuje wszystkie kultury, nie chcąc uprzywilejowywać żadnej z nich, lecz
jest absolutyzacją myślenia i życia, które między innymi przeciwstawiają się
radykalnie innym historycznym kulturom ludzkim. Prawdziwe przeciwieństwa, charakteryzujące dzisiejszy świat, nie są widoczne między odmiennymi kulturami religijnymi, ale między radykalną emancypacją człowieka od
Boga, odcięciem się od życiowych korzeni z jednej strony, a wielkimi kulturami religijnymi z drugiej strony. Gdy dojdzie do zderzenia kultur, będzie ono
skutkiem nie zderzenia wielkich religii (które zawsze walczyły wzajemnie ze
sobą, lecz w końcu potrafiły także żyć obok siebie), ale zderzenia owej radykalnej emancypacji człowieka z wielkimi kulturami historycznymi. Tak więc
również odrzucenie odniesienia do Boga nie jest wyrazem tolerancji, która
chce chronić religie nie-teistyczne oraz godność ateistów i agnostyków, ale
wyrazem świadomości, która cieszyłaby się całkowitym wykreśleniem Boga
z publicznego życia ludzkości i zepchnięciem Go w subiektywny obszar ocalałych kultur z przeszłości. Tym sposobem relatywizm, który stanowi punkt
wyjścia tego wszystkiego, staje się dogmatyzmem, który mniema, jakoby posiadał definitywną znajomość rozumu oraz mógł uważać całą resztę tylko
jako przezwyciężony już etap ludzkości, który można też odpowiednio relatywizować. To zaś w gruncie rzeczy oznacza, że potrzebujemy korzeni do

Por. tamże.
Por. tamże.
17
Tamże.
18
Por. M. WOLAŃSKI, Zadania rodziny chrześcijańskiej, http://wrodzinie.pl/zadania-rodziny-chrzescijanskiej (27.11.2018).
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tego, by przeżyć, i że nie możemy stracić Boga z oczu, jeśli nie chcemy utracić
ludzkiej godności”19.
W kontekście wielkiego relatywizmu moralnego i jego wpływu na życie
rodzinne nowego znaczenia nabiera wiara chrześcijańska i jej wyznawanie
przez członków rodziny. Mówiąc o przekazywaniu wiary w rodzinie i przez
rodzinę, widzimy współcześnie, że potrzeba przede wszystkim, by ludzie
swą wiarą oświeconą i przeżywaną uczynili Boga wiarygodnym. Negatywne
świadectwo chrześcijan, którzy mówili o Bogu i zarazem żyli przeciwko Niemu, zaciemniło obraz Boga i otworzyło bramę ku niewierze. „Potrzebujemy
ludzi, którzy byliby wpatrzeni w Boga, uczący się od Niego prawdziwego
człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi, których intelekt jest oświecony światłem Bożym i którym Bóg otworzy serce, tak by ich intelekt mógł przemawiać do intelektu innych, a ich serce potrafiło otworzyć serce innych. Tylko za pośrednictwem ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg może
powrócić do ludzi. Potrzebujemy ludzi takich, jak św. Benedykt z Nursji,
który w czasach rozkładu i upadku odszedł na całkowitą samotnię i zdołał,
po wszystkich oczyszczeniach, które musiał przejść, wznieść się ku światłu,
powrócić i założyć Monte Cassino, miasto na górze, które wśród tylu ruin
zjednoczyło siły kształtujące nowy świat. Tym sposobem św. Benedykt, podobnie jak Abraham, stał się ojcem wielu narodów. Zalecenia, podane mnichom na końcu jego reguły, stanowią wskazania, które ukazują także nam
drogę prowadzącą ku górze, poza kryzysami i rozdarciami. «Podobnie jak
istnieje zawziętość zła, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest
i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia
wiecznego. Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu
żarliwej miłości tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali (Rz
12,10). Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. [...] Niech
darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. Niech Boga boją się
dlatego, że Go miłują. [...] Niechaj nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od
Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego»”20.
W wymiarze praktycznym warto także przywołać słowa papieża Franciszka z Amoris laetitia o tym, że „Osłabienie wiary i praktyk religijnych
w niektórych społeczeństwach wpływa na rodziny i czyni je bardziej samotnymi z ich trudnościami. Ojcowie synodalni stwierdzili, że «jedną z największych bied obecnej kultury jest samotność, owoc braku Boga w życiu ludzi
i kruchości relacji. Istnieje również ogólne poczucie bezsilności w obliczu
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, które często prowadzi do zmiażdże19
20

J. RATZINGER, Europa w dobie kryzysu kultury, „Communio” 26 (2006) nr 3 (153), s. 9.
BENEDYKT XVI, Europa w dobie kryzysu kultury, dok. cyt., s. 12–13.
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nia rodzin. [...] Często rodziny czują się opuszczone ze względu na brak zainteresowania i małej uwagi ze strony instytucji. Konsekwencje negatywne
z punktu widzenia organizacji społecznej są oczywiste: od kryzysu demograficznego po trudności edukacyjne, od trudności przyjęcia rodzącego się
życia do postrzegania obecności osób starszych jako obciążenia, aż po rozprzestrzenianie się zaburzeń uczuciowych, co prowadzi niekiedy do przemocy. Obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków ustawodawczych
i pracowniczych, aby zapewnić ludziom młodym przyszłość i dopomóc im
w realizacji planu założenia rodziny»”21.
Wiadomo powszechnie, że człowiek, z natury nastawiony na poznawanie i tworzenie więzi z innymi ludźmi, pragnie poznać także świat znaczeń.
Pierwszymi i najważniejszymi osobami, które go weń wprowadzają, są rodzice oraz pozostali członkowie rodziny. Doskonale widać to na przykładzie
dziecka, które, poznając świat zewnętrzny i siebie, nieustannie zadaje dorosłym różnorakie pytania: „co to jest?”, „jak się to nazywa?”, „co to znaczy?”.
Na tak postawione pytania jako pierwsza odpowiedzi udziela rodzina. „Ona
pierwsza więc uczy, że uśmiech i wyciągnięte ręce oznaczają otwartość i życzliwość, a ściągnięte brwi, zmarszczone czoło – napięcie, zły stan wewnętrzny,
przeszkodę w międzyosobowej komunikacji; że czarny kolor oznacza smutek i żałobę, biały zaś radość i wesele; że trzy litery ułożone w znak «tak»
oznaczają zgodę, przyzwolenie, a inne trzy litery ułożone w znak «nie» – zakaz i negację. Świat znaczeń, w jaki wprowadza dziecko rodzina, może być
mniej lub bardziej bogaty, mniej lub bardziej uświadomiony. Doskonale uwidacznia się to w języku”22. Rodzina, wprowadzając dziecko w świat znaczeń,
odgrywa wobec niego rolę swoistego rodzaju przewodnika po przestrzeni
kultury swojej grupy narodowej oraz religijnej, a także szerszych kręgów
kulturowych. Zasób znaczeń przekazanych przez rodzinę pozwala dzieciom kulturę tych różnorodnych kręgów lepiej rozumieć i głębiej przeżywać,
AL 43.
L. Dyczewski zauważa, iż „dzieci wychowywane w niższych grupach społecznych posługują się uboższym zasobem słów, brakuje im pojęć abstrakcyjnych, trudno im
wiązać w całość onego rodzaju znaczenia, co utrudnia im zdobywanie wiedzy, poznawanie świata oraz kontakt z dziećmi pochodzącymi z wyższych warstw społecznych, których świat znaczeń jest bogatszy. Jaskrawym przykładem roli rodziny w kształtowaniu
świata znaczeń u swoich członków są dzieci z domu dziecka. Wykazują one w tej dziedzinie nieraz daleko idące opóźnienia i brakuje im wielu słów, którymi posługują się dzieci
z normalnych rodzin, nie rozumieją wielu znaków, których używa przeciętna rodzina. To
właśnie jest jedna z głównych przyczyn ich trudności w przyswajaniu wiedzy szkolnej
i w nawiązywaniu trwałych Kontaktów z rówieśnikami wychowywanymi w rodzinach
dobrze pełniących funkcję socjalizacyjną”. Por. L. DYCZEWSKI, Rodziną twórcą i przekazicielem kultury, dz. cyt., s. 34–35.
21
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a następnie wzbogacać własną twórczością. Trudno jest zatem dorosłemu
Polakowi zrozumieć i przeżyć całą symbolikę tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia (a te stanowią istotny element kultury
polskiej), jeżeli będąc dzieckiem, nie stroił choinki, nie dzielił się opłatkiem,
nie urządzał żłobka, nie śpiewał kolęd, nie składał życzeń i nie odczuwał
wzruszeń podczas wieczerzy wigilijnej. Takich osób jest jednak coraz więcej.
Święta, tak bogate w tradycje i symbole, są dla nich nudne, bo niezrozumiałe.
Porzucają więc świętowanie na rzecz odpoczynku, a tym samym rozluźniają
swoją więź z dziedzictwem kulturowym świąt Bożego Narodzenia, tak ściśle
związanym z polską kulturą narodową23.
Familiaris consortio w następujący sposób streszcza zadania przekazywania wiary w rodzinie i poprzez nią: „Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne: jest ona powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie
Kościoła. Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy charakterystyczne
tego uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie łączące Kościół i rodzinę chrześcijańską, tworzące z niej niejako «Kościół w miniaturze» (Ecclesia domestica), i sprawiające, że jest ona swego rodzaju żywym
odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy Kościoła. To nade wszystko
Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana. Głosząc Słowo Boże,
Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym
ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana; sprawując sakramenty,
Kościół wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową, ażeby ją uświęcić na chwałę Ojca; poprzez głoszenie z nową mocą nowego przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary,
którą Chrystus żywi dla całej ludzkości”24.

UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE TWORZENIU
I PRZEKAZYWANIU KULTURY PRZEZ RODZINĘ
Do chrześcijańskich małżonków Ojciec Święty kieruje w Humanae vitae
specjalne orędzie jako do dzieci, które Bóg powołuje, aby służyły mu w stanie małżeńskim. „Niech więc małżonkowie chrześcijańscy, posłuszni Jego
głosowi, pamiętają że ich powołanie do życia chrześcijańskiego, zrodzone
23
24

Por. tamże, s. 35.
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przez chrzest, zostało rozwinięte i umocnione w sakramencie małżeństwa.
Ten bowiem sakrament daje im moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do właściwej mu
doskonałości oraz by dawali, jak na nich przystało, chrześcijańskie świadectwo wobec świata. Takie bowiem powierza im Pan zadanie, aby ukazywali
ludziom świętość i słodycz tego prawa, dzięki któremu ich wzajemna miłość
wiąże się ściśle z tą ich frakcją przez którą współdziałają oni z miłością Boga,
Twórcy ludzkiego życia.
Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczać trudności, niejednokrotnie
poważnych, na które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich
bowiem, jak i dla każdego z nas, «ciasna jest brama i wąska jest droga, która
wiedzie do żywota». Jednakże niech nadzieja tego żywota, niby najjaśniejsze
światło, oświeca im drogę, gdy mężnie decydują się na to, by na tym świecie żyć «w trzeźwości, sprawiedliwości i pobożności», świadomi w pełni, iż
«przemija postać tego świata».
Niechże więc małżonkowie ochotnie podejmą wyznaczone im zadania, wspierani przez wiarę i nadzieję, która nie zawodzi, „ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został
nam dany”. Wytrwałą zaś modlitwą niech wypraszają sobie pomoc Bożą,
a przede wszystkim niech czerpią łaski i miłość z niewysychającego źródła,
którym jest Eucharystia. Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech nie
upadają na duchu, ale z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia
Bożego, którego Sakrament Pokuty obficie udziela. W ten sposób będą oni
mogli osiągnąć doskonałość małżeńskiego życia, którą Apostoł przedstawia
tymi słowy: „Mężowie miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół
[...] mają mężowie miłować swe żony jak własne ciało. Kto swą żonę miłuje,
samego siebie miłuje. Nikt nigdy nie miał w nienawiści własnego ciała, lecz
karmi je i otacza troskliwą opieką. Tak czyni też Chrystus z Kościołem [...].
W tym zawarta jest wielka tajemnica: a mam na myśli stosunek Chrystusa do
swego Kościoła. W każdym razie winien każdy z was miłować swą żonę, jak
siebie samego, a żona ma poważać swego męża”25.
Istnieją rodziny wspaniale pełniące rolę przekaziciela i twórcy kultury,
inne radzą sobie z tym gorzej, a są i takie, które pełnią ją zupełnie niewłaściwie i przyczyniają się do obniżenia poziomu kultury. Zależy to od wielu
czynników. Najważniejsze jest, by członkowie rodziny, przede wszystkim
rodzice, mieli świadomość, iż przekazują dziecku kulturę chrześcijańską
swojego narodu, swojego społeczeństwa, swojego Kościoła, a jednocześnie
mogą tworzyć swoją własną kulturę rodzinną. Oczywiście zarówno prze25
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kazywanie dziedzictwa kulturowego, jak i tworzenie nowych elementów
kulturowych są bogatsze, jeżeli rodziny w wystarczająco szerokim zakresie
czerpią z tradycji swojego społeczeństwa, jeżeli są świadome istotnych elementów jego dziedzictwa kulturowego i potrafią je łączyć z kulturą innych
społeczeństw, jeżeli młodemu pokoleniu przekazują wiernie spuściznę grup,
do których należą, i czynią to w całościowo rozumianym procesie socjalizacji.
Jeśli zaś chodzi o typowo rodzinne uwarunkowania sprzyjające przekazywaniu i tworzeniu kultury, to jednym z najważniejszych26 jest tak zwana
wewnętrzna atmosfera rodziny, czyli duchowy klimat odbijający się w żywych relacjach rodzinnych. Im bardziej jest ona pozytywna i wolna od konfliktów, oparta na wzajemnym zaufaniu, przepojona więzią uczuciową, tym
więcej i pełniej przekazują sobie wzajemnie pokolenia w dziedzinie kultury
chrześcijańskiej.
Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na przekazywanie
norm i wartości kultury jest trwałość i stabilność życia rodzinnego oraz zdolność do pokonywania trudności życiowych. Wszelkie formy dezorganizacji
życia rodzinnego, szczególnie rozwody czy zbyt częsta zmiana środowiska,
utrudniają, a nawet uniemożliwiają pełnienie przez rodzinę funkcji kulturotwórczej. Tworzenie i przekazywanie kultury wymagają spokoju, choć sama
inspiracja twórcza jest efektem duchowego napięcia. Już starożytni twierdzili, że „gdzie surmy brzmią, tam muzy milczą”. To spostrzeżenie w pełni potwierdzają badania nad rodziną współczesną27.
Trzecią ważną sprawą jest właściwy udział w całości życia rodzinnego obojga małżonków i przedstawicieli pozostałych pokoleń. Każde z nich
z racji odmiennych właściwości psychofizycznych i doświadczeń życiowych,
charakteru pracy, aktywności i dążeń akcentuje odmienne elementy kultury
ogólnospołecznej i rodzinnej. Dominacja lub całkowite wyłączenie się z przekazu i tworzenia kultury jednego z małżonków, rodziców, dziadków czy
dzieci zubaża procesy kulturotwórcze w rodzinie. Wówczas zarówno tworzenie kultury rodzinnej, jak i jej przekazywanie są niepełne.
Istotne jest także budowanie więzi z krewnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi. Kulturotwórcza rola rodziny wymaga bogactwa treści i form. Jest
ono tym większe i bardziej różnorodne, im częstszy i bardziej pozytywny
kontakt rodzice i dzieci utrzymują z krewnymi różnego stopnia oraz z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Ma to szczególnie duże znaczenie w wielkich
miastach, do których przenoszą się młodzi ludzie i w których zakładają rodziny. Nie powinni oni się izolować i tracić kontaktu ze swoimi dawnymi
26
27
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środowiskami. Przeciwnie, powinni pielęgnować więzi rodzinne pomimo
odległości przestrzennej czy społecznej. Winni także nawiązać trwałe kontakty z kilkoma rodzinami w nowym środowisku, które pomogą im pełnić
funkcję kulturotwórczą.
W przekazywaniu kultury chrześcijańskiej nie można negować znaczenia odpowiedniego poziomu warunków mieszkaniowo-bytowych. Żeby
prawidłowo pełnić swą funkcję kulturotwórczą, rodzina potrzebuje właściwych warunków mieszkaniowych oraz odpowiednio wysokich dochodów.
Nędza lub bardzo trudne warunki mieszkaniowo-bytowe utrudniają bądź
uniemożliwiają przekazywanie dziedzictwa kulturowego i wzbogacanie go
nowymi wytworami. Badania nad budżetami rodzinnymi wykazują, że wraz
ze zmniejszaniem się dochodów w pierwszej kolejności ograniczane są wydatki na kulturę. Rodziny, broniąc swej egzystencji, przeznaczają wówczas
pieniądze przede wszystkim na wyżywienie, mieszkanie i ubrania, a więc na
zaspokajanie potrzeb podstawowych, na potrzeby rozwojowe zaś pieniędzy
nie wystarcza28.
Dla formacji chrześcijańskiej i przekazywania kultury w rodzinie niezwykle istotna jest umiejętność świętowania i twórczego wykorzystywania
czasu wolnego. Jeżeli w święta i w czasie wolnym (rozumianym tutaj jako
czas rodzinny, pozostający po pracy zawodowej i po zaspokojeniu potrzeb
podstawowych) członkowie rodziny wspólnie wypoczywają, mają dla siebie
czas, rozmawiają, wymieniają wiadomości, rozwijają swoje zainteresowania
i zamiłowania – to rodzina swoją funkcję kulturotwórczą pełni owocnie.
Ze wszystkich poprzednio wymienionych uwarunkowań wywodzi się
otwartość na wartości duchowe i nadprzyrodzone, na życie sakramentalne.
Obecność wartości duchowych w życiu rodzinnym poszerza i pogłębia zainteresowania i przeżycia oraz dostarcza motywacji do wzajemnego świadczenia sobie dobra, do życia w prawdzie i poszukiwania piękna. Obecność
wartości nadprzyrodzonych w rodzinie poszerza jej zainteresowania i nadaje głębi jej działaniom, wzbogaca przeżycia i zakorzenia rodzinę w wizji życia
przyszłego29.
Rodzina pełni funkcję kulturotwórczą w sposób optymalny, kiedy
wszystkie powyższe uwarunkowania zostają spełnione. „Mówiąc o sakramencie małżeństwa, św. Paweł głosi z emfazą: to wielka tajemnica, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła (Ef 5,31). Drodzy małżonkowie
chrześcijańscy, Kościół powierza wam wielki skarb: oczekuje od was bycia
świadkami tej miłości, którą Jezus umiłował wszystkich ludzi. Tak, kochajcie
28
29
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się wzajemnie, jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie
(Ef 5, 25)! To wasza misja, wasze powołanie: ukochać jak Chrystus, aż do
Krzyża! Wasza misja jest piękna! Dzięki wam za to, że jesteście wśród nas!
Dzięki, drogie rodziny chrześcijańskie, za świadectwo, które dajecie przez
waszą radość i wasze szczęście! Uśmiech na twarzach waszych dzieci jest
najlepszym sposobem świadczenia o waszym szczęściu. Jesteście najpiękniejszym zwieńczeniem korony Kościoła! Jesteście przyszłością Kościoła
i waszego kraju! Kościół was kocha!”30.

PODSUMOWANIE
W podsumowaniu warto zauważyć, że świat w swej obecnej postaci,
jako fakt historyczny, wywodzi się z planu Bożego. Będąc jednym z zasadniczych elementów powołania chrześcijańskiego, jest zarazem polem urzeczywistniania orędzia ewangelicznego31. Orędzie to, aby w pełni dotarło do rodzin i ludzi poszczególnych epok, musi być głoszone słowem i świadectwem
chrześcijan zaangażowanych w sprawy tego świata. Aby ta misja, która jest
misją całego Kościoła, mogła zostać spełniona, trzeba, aby chrześcijanin zdawał sobie sprawę z charakteru współczesnego świata, by świadczył na rzecz
swojej misji wiarą i życiem. Moralne życie chrześcijanina musi być istotnie
kształtowane przez konieczność odpowiadania na aktualne problemy. Dzieje się to inkluzyjnie, wraz z przekazywaniem wartości kulturowych w rodzinach. Cechy charakterystyczne współczesnego świata, inne niż cechy świata
wczorajszego, stanowią rodzaj wezwania do etycznego działania człowieka
wierzącego. Należą one do planu Bożego, do definicji powołania określonego przez posłannictwo moralne chrześcijanina. W specyficznie chrześcijańskiej etyce odpowiedzialności za rodzinę i odpowiedzialności w rodzinie
nie należy zapominać, że historyczność jest zasadniczym wymiarem ludzkiej egzystencji. Człowiek posiada historię, kieruje swym przeznaczeniem
i kształtuje bieg życia swojego oraz bliźnich. Dzieje się to zawsze w rodzinie albo w związkach o podobnym charakterze. Ludzkie doświadczenie jest
zapośredniczone pomiędzy przeszłością i przyszłością. Prawdziwie można
być z Bogiem i z innymi tylko wtedy, kiedy jednostka nadaje twórczy kierunek temu, co otrzymała z przeszłości rozumianej jako wspólne dziedzic-

HV 25.
Por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1 , Świat i wspólnota, Lublin
1997, s. 45.
30
31
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two32. Mowa o dziedzictwie kultury, którą w sposób fundamentalny przekazuje rodzina. Cały ten obszar, w którym człowiek teologicznie rozumie
swoje powołanie, rodzinę, miłość małżeńską, przekaz życia w rodzinie oraz
wychowanie, stanowią tak zwaną kulturę rodziny, która z kolei niweluje
błąd antropologiczny i wskazuje na pełnię człowieczeństwa, którą człowiek
odkrywa w Jezusie Chrystusie.

ANTHROPOLOGICAL ERROR IN COLLISION
WITH THE FAMILY CULTURE IN HUMANAE VITAE
The consequence of an anthropological error is the lack of marital purity, which
strikes the natural law and God’s law, and the application of principles contrary to the
dignity of marriage, which bring man to matter by omitting the spirit. In turn, the answer
to an anthropological error is the family, and the space of culture it creates, which includes
education, faith, Eucharist, family atmosphere, overcoming difficulties, family bond, origin, celebration and free time.
tłum. Wiesław Pieja

32
W tym kontekście powie J. Nagórny: „Każda epoka i każde pokolenie powinny na
swój sposób odczytywać ten kairos, czyli ten czas, w którym przyszło mu żyć ze wszystkimi uwarunkowaniami – zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi – danej sytuacji.
Niemożliwe jest odczytanie «raz na zawsze» chrześcijańskiego posłannictwa w świecie
w całej jego konkretności”. Tamże, s. 47.
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Encyklika papieża Pawła VI Humanae vitae należy, według przekazów i obserwacji współczesnego świata, także i chrześcijan, do najbardziej
kontrowersyjnych i trudnych do przyjęcia w pełni dokumentów Kościoła.
D. von Hildebrand określił ten dokument jako „znak sprzeciwu”, gdyż był
on radykalną reakcją Kościoła na „antropologiczny fałsz” lansowany przez
Pokolenie ’68, który jednoznacznie wiąże się z początkiem „rewolucji seksualnej” i nowych trendów głoszących rzekomo pełne wyzwolenie człowieka.
Szczególnie zależy mi na określeniu „przyjęcie”, gdyż oprócz tych, którzy
zupełnie z myślą papieża się nie zgadzają, zdarzają się wypowiedzi teologów, które wprawdzie akceptują i potwierdzają merytoryczną słuszność
myśli w niej zawartej, ale z różnych innych względów jej nie promują, a nawet usprawiedliwiają współczesnego człowieka, który nie uznaje jej założeń
za istotne i możliwe do wcielenia w życie. Nie kwestionują też faktu, że wielu
widzi w tym dokumencie małą wrażliwość na naturę, a przede wszystkim
psychikę i dzisiejsze zdobycze cywilizacyjne, także w dziedzinie medycyny
i antropologii. Dlatego ostatecznie popularność bądź niepopularność encykliki nie zależy jedynie od jakiejś oficjalnej aprobaty, ale od jej faktycznego
przyjęcia, czyli wprowadzania w życie.

156

S. Adelajda Sielepin CHR

Celem tego artykułu jest wykazanie, że warunkiem zrozumienia i przyjęcia encykliki Humanae vitae jest wiara i żywa, realna więź z Bogiem. Zresztą już na wstępie papież tę relację umieszcza jako klucz zagadnienia, określając małżonków jako współpracowników Boga w przekazywaniu życia1.
W chrześcijańskim świetle ujmuje on także relację małżeńską, sakrament
objawiający więź Chrystusa i Kościoła w miłości i misji stwórczej, szczególnie widocznej w charyzmacie rodzicielstwa. Trudności z przyjęciem myśli
Pawła VI wynikają głównie stąd, że liczne komentarze na temat tej encykliki,
zwłaszcza krytyczne, opierają się na argumentach moralności antropologii
uwarunkowanych socjologicznie lub historycznie, a nierzadko też filozoficznie. Jako kryterium takich rozważań brane są pod uwagę przesłanki zmienne
i zewnętrzne, natomiast nie uwzględnia się tych kryteriów, które faktycznie
doprowadziły do napisania omawianej encykliki, a są to kryteria duchowe
i teologiczne, zakładające przede wszystkim rzeczywiste przymierze człowieka z Bogiem. Szukanie innych poza tymi uzasadnień dla oceny encykliki
Pawła VI jest po prostu metodologicznym błędem. Możemy zatem założyć,
że dokument ten można zrozumieć jedynie w świetle wiary chrześcijańskiej,
a wiarę trzeba pojmować nie tyle jako przekonanie i znajomość prawd wiary,
ale dogłębną i osobistą relację z Trójjedynym Bogiem, którego Duch daje poznanie i możliwość uczestnictwa w odwiecznym planie Stwórcy2.
Niniejsze opracowanie rozpoczniemy od przybliżenia pewnych zmagań ze zrozumieniem i przyjęciem encykliki, by następnie przejść do zastrzeżeń wysuwanych pod adresem jej autora i interpretatorów, i wreszcie podać istotny dla zrozumienia omawianego dokumentu klucz. Jest nim wiara
otrzymana i ożywiana w sakramentalnych spotkaniach z Bogiem w liturgii
Kościoła i miłość motywująca do słuchania Boga i naśladowania Chrystusa.

KONTROWERSJE
Odważny głos Pawła VI w sprawie przekazywania życia, wybrzmiewający w okresie wielkich przemian kulturowo-moralnych i dążenia do osobistej wolności, wynikającej z niemal absolutnej autonomii człowieka zaślepionego własnymi osiągnięciami naukowymi, był jak znak, któremu świat
1
„Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością, z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności
i kłopoty”. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968) 1 (skrót: HV).
2
Por. HV 1.
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wyraził głośny sprzeciw. Były to głosy filozofów, obrońców zasad społecznych, psychologów, a nawet i teologów, także duchownych. Mając na względzie istotne kryterium zrozumienia tej encykliki, jakim jest wiara, zarzuty
przedstawicieli środowisk świeckich, odwołujących się do dziedzin świeckich, są mniej zdumiewające, niż te wygłaszane przez osoby wierzące. O jaką
więc wiarę chodzi, jeśli wiara przeciwników myśli z encykliki Humanae vitae
nie jest zgodna z intencją autora tego dokumentu? Wiadomo, że Paweł VI
miał w tej sprawie wielu oponentów w kręgach Kościoła, a jednak zdecydował się na samotną i mężną postawę głoszenia nauki Chrystusa zgodnie
z własnym sumieniem i z prostymi wnioskami teologicznymi, wyprowadzonymi z Objawienia Bożego na temat miłości, wspólnoty, odniesienia do życia
i wartości życia w kontekście objawiającego się Boga w Osobach Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Rozważmy kilka takich kontrowersji, zwracając uwagę na
punkt rozejścia się i różnic rozumienia w wierze u niektórych chrześcijańskich myślicieli. Jedną z ważnych kontrowersji był sprzeciw wobec Humanae
vitae w imię tzw. „ewolucjonizmu norm moralnych”. Fala tego sprzeciwu
przeszła niestety przez środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu
w Waszyngtonie3, gdzie ks. prof. Charles E. Curran z liczną grupą teologów
odpowiedział na encyklikę w takiej właśnie konwencji4. Twierdzili oni, że
nie każde nauczanie Kościoła ma rangę nieomylności, gdyż w przeciągu wieków Kościół zmieniał przecież swoje nauczanie moralne w kilku ważnych
dziedzinach, jak choćby niewolnictwo, prawo obrońcy do milczenia, demokracja, prawa człowieka, wolność religijna czy rola miłości i przyjemności
w małżeńskich aktach seksualnych, potwierdzając, że według nich nie było
to nauczanie nieomylne. Podobna ewaluacja mogła być, w ich mniemaniu,
przypisana encyklice Humanae vitae5.
Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przesłanki stałe, pochodzące z Objawienia, dotyczące nie tyle sposobu, co rangi ludzkiego życia, postawiono wobec uwarunkowań historycznych, kulturowych i społecznych,
które są zmienne, a często kształtują się w oderwaniu od historii zbawienia
i nauki Chrystusa, a nawet ją kontestują. Ten właśnie metodologiczny błąd,
o którym wspomniałam na wstępie, leży u podstawy twierdzeń, że normy
moralne, które występują w kolejnych epokach i profilach kulturowych, re3
Por. M. E. BUNSON, ‘Humanae Vitae’, Then and Now, at The Catholic University of
America, www.nceregister.com/daily-news/humanae-vitae-then-and-now-at-the-catholic-university-of-america (02.01.2019).
4
Por. tamże.
5
Por. Ch. E. CURRAN, ‘Humanae Vitae’ and the sensus fidelium, http://www.ncronline.org/news/people/humanae-vitae-and-sensus-fidelum (02.01.2019).
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prezentują ewolucję tak silną jakościowo, że można ją ustanowić wyrazicielem ewolucji zbawczej, czyli jakby kontrastu analogicznego do tego między
Starym a Nowym Przymierzem. A gdyby i tego było za mało, to ewolucję
norm moralnych postawioną w opozycji do założeń z Humanae vitae można
by było rozumieć tak, jak przejście od prawdy, że Bóg Stwórca jest Dawcą
i Obrońcą życia do prawdy, że Bóg powierzył życie całkowitej wyobraźni
człowieka i uzależnił się od jego zdania, które, bez odniesienia do Boga (bo
problem kontrowersji wyrasta przede wszystkim z obrony tych, którzy nie
są skłonni do radykalnego poszukiwania Bożego zamysłu i odwiecznego
planu, ale raczej chcieliby widzieć Boga jako aprobującego i rozumiejącego
człowieka współczesnego, skupionego na własnych projektach i odniesieniach na wskroś świeckich) będzie nie tylko relatywizować wartość życia,
ale też będzie się wielorako różnicować w zależności od warunków, kultury,
wiedzy, świadomości, sumienia i genealogii społeczeństw. Encyklika ukazuje i uzasadnia powstanie i obronę ludzkiego życia poczętego w świetle jego
Boskiego pochodzenia, ale i Bożego zamiaru, który w wierze człowiek zakłada i szanuje. A zatem tylko szczera wiara w Bożą trwałą i aktualną koncepcję życia oraz miłość do Boga, która pozwala ufnie oddać się tej koncepcji ze świadomością współdziałania w jej realizacji, może pomóc rozróżnić
ewolucję kulturową od stałości i coraz wnikliwszego poznania Bożej wizji
przekazywania życia z miłości przez małżonków do tego powołanych przez
charyzmat ich sakramentalnego związku.
Innym argumentem była kontestacja encykliki w imię dostosowania,
„dojrzewania” do potrzeb współczesnego człowieka w zakresie seksualności
(K. Rahner), zgodnie z duchem epoki. Kręgi teologów niemieckich, podobnie
jak wtedy, tak i dzisiaj skłaniają się zbytnio w stronę przyjęcia za kryterium
kondycji współczesnego człowieka, niestety, niewtajemniczonego w pełni
w relację z Chrystusem, i dzięki temu łagodnie scalonego z zamysłem Bożym
na wzór jedności Syna z Ojcem w jednym planie i jednej woli (por. J 6, 38).
K. Rahner „współczesność” rozumiał wartościująco, jako etap lepszy, oznaczający postęp w stronę dobra, czyli bardziej według dostosowania się do
możliwości człowieka, a nie teologalnie, w duchu przeniknięcia człowieczeństwa nowością Bożej obecności, uświęcenia w sensie „uchrystusowienia”.
Dlatego też wymaganie czystości w małżeństwie uznał za zbyt radykalne.
W tym kontekście sensus fidelium nie sięga aż tak daleko, jak odwieczny plan
i zamysł Boga łączący akt małżeński z darem nowego życia. Ta przesłanka
wydała się zbyt subtelna, a jej odczytanie nieoczywiste. Dlatego postulaty
encykliki odsunięto jako przesadne i niedostosowane, uznano, że ich zrozumienie będzie mało prawdopodobne.
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Dało to powód do kolejnego argumentu za odsunięciem encykliki, tym
razem w imię „stanu faktycznego”, reprezentowanego przez statystyczną
większość, czyli – skoro wszyscy praktykują antykoncepcję, to trzeba się do
tego dostosować, bo taki jest po prostu współczesny człowiek. Jeszcze jeden
przykład priorytetu antropologicznego, w którym nie byłoby oczywiście nic
niewłaściwego, gdyby nie fakt, że chodzić powinno o człowieka nowego,
a więc spojrzenie soteriologiczne i eschatologiczne winno przeważać nad
aspektem psychologiczno-społecznym czy kulturowym. Być może jest to
piętno myśli zachodniej, pozostającej pod wpływem antropologii i duchowości protestanckiej o charakterze zasługującym, wstępującym, a jednocześnie
zbyt mało doceniającym obecność i moc już działającej łaski, mocy Chrystusa
w Duchu Świętym, w wyniku przyjętych sakramentów chrztu, bierzmowania, znaczenia sakramentu pokuty i pojednania oraz nade wszystko Eucharystii i komunii eucharystycznej z realnie i osobowo obecnym Chrystusem.
Opcja dogmatyczno-moralna bierze górę nad opcją liturgiczno-mistyczną,
nieco wyraźniej obecną w mentalności wschodniej. Typowy dla niemieckiej
linii teologicznej był argument sumienia, zgodnie z którym małżonkowie
powinni sami decydować, jaką formę kontroli urodzin wybiorą6. K. Rahner
poświęcił temu zagadnieniu swój esej An Appeal to Conscience. Twierdził on,
że sumienie jest najbardziej bezpośrednim źródłem normy i powinno być
uwzględniane zawsze i przede wszystkim, nawet wtedy, gdy błądzi. Każdy jednak powinien kształtować swoje sumienie przez staranne odróżnianie
jego głosu od osobistych skłonności. Powinien zrobić wszystko, by podporządkować swoje sumienie obiektywnej normie moralnej, nauce Boga i Magisterium Kościoła. Sumienie czasem popycha jednostki do działań zaskakujących i wyjątkowych, dlatego też człowiek jest zobowiązany do dojrzałej
i osobistej odpowiedzialności. Ale co ciekawe, dojrzałość domaga się przyjęcia obowiązujących, istotnych dla ludzi norm jako takich. Ponadto moralność
jest istotna dla chrześcijańskiego życia. Wypełnianie przykazań to nie jedynie
pole dla wiary, aby się mogła objawić; to także przejaw sumienia.
Ten argument wolności indywidualnego sumienia co do zastosowania normy z encykliki Humanae vitae, który można by krótko określić jako
argument „tak, ale”, poparły episkopaty Europy zachodniej, począwszy od
6
Trwający w latach 1971-1975 Synod Würzburski, pierwsze po wojnie zgromadzenie biskupów z całych Niemiec, w przyjętych tekstach końcowych oświadczył, że wybór
metod regulacji poczęć należy do decyzji małżonków. Por. P. CHMIELEWSKI: Humanae
vitae. Bunt po niemiecku, https://teologiapolityczna.pl/pawel-chmielewski-humanae-vitae-bunt-po-niemiecku-1, (02.01.2019); K. RAHNER, Nature and Grace: Dilemmas in the
Modern Church, London 1963, s. 49–59.
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episkopatu RFN w deklaracji z Königstein z 30 VIII 1968, a następnie episkopaty USA, Francji, Austrii i Kanady. Najczęściej pojawiały się takie właśnie
niejednoznaczne stanowisko, czyli z zastrzeżeniem wobec argumentacji teologicznej, która jest oceniana jako zbyt idealistyczna i mało realna. Ogólnie
rzecz biorąc, stanowisko takie odzwierciedla pewną rezerwę lub pozorną
otwartość, chowającą prawdziwe sumienie za zasłoną dobrych stosunków,
tolerancji i tzw. wychodzenia ku człowiekowi, by go, najprościej mówiąc, nie
stracić, kiedy w swoim, bynajmniej nie w pełni samodzielnym, ale powodowanym modą, niewiedzą, bezrefleksyjnością i niewrażliwością stanowisku,
wybiera niby to słuszne i oczywiste rozwiązania, ale nie liczy się z dalszą
perspektywą, nie myśli o przyszłości – ani tej historycznej, ani eschatologicznej, wynikającej z chrztu i „nowego życia”.
Pozostaje wciąż jednak pytanie, jak formować sumienie, które nie jest
wartością stałą. Chrześcijanie jednoznacznie twierdzą, że modelem sumienia
jest Chrystus, a to chrystocentryczne wysubtelnienie zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Dlaczego więc takie diametralne różnice wśród samych chrześcijan? Wystarczy powiedzieć, że jest to proces nieustanny, który bywa przygłuszany głosem tego świata, złudnymi sposobami jednoczenia ludzkości
i budowania wspólnoty niejako od zewnątrz, metodami tego świata. Tylko
zasada Ducha Chrystusa, nie z tego świata, jest rękojmią prawdziwej i głębokiej komunii, jak też wglądu w odwieczny zamysł Boga co do najważniejszych spraw, jakimi są miłość, życie i wspólnota w Duchu. Ten proces dokonuje się w świątyni naszego serca, gdzie poprzez sakramenty Bóg w Jezusie
Chrystusie przebywa w nas i nie może zaprzeczyć samemu sobie, swojemu
Paschalnemu Misterium, miłości ukrzyżowanej.
Pierwszą umiejętnością tak ukształtowanego sumienia, zanim jeszcze
podda sposoby realizacji w działaniu, będzie prawidłowe odczytanie słowa
Bożego bez uprzedzeń, krytyki, sprzeciwu czy jakichkolwiek zastrzeżeń, po
prostu tak, jak jest. Jeśli papież pisał ten tekst ze szczególną asystencją Ducha
Świętego, by przedstawić te treści Kościołowi jako wolę Stwórcy, to tylko
ten sam Duch pozwoli na rozpoznanie prawdy Bożej w nich zawartej, tylko
ten Duch zapewnia syntonię między Chrystusem a Kościołem, ziemskim namiestnikiem Chrystusa i wspólnotą eklezjalną. Warto sobie w tym miejscu
uświadomić zastrzeżenia wysuwane wobec encykliki Humanae vitae i wyjaśnić ich możliwe źródło.
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ZASTRZEŻENIA
Pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu encykliki Humanae vitae znowu podnoszą się głosy z jednej strony przypominające jej trafność i prorocki charakter,
a z drugiej takie sformułowania, które zdradzają nadzieję na pewne korekty
i zmiany, mające określić prawdziwe stanowisko Kościoła odnośnie regulacji poczęć. Ważne, by zbyt łatwo nie stracić z oczu tego, o co naprawdę
chodziło papieżowi, dziś św. Pawłowi VI, gdy zdecydował się na to, jak się
okazało, samotne wystąpienie w obronie czystości życia i szacunku wobec
życia, które w gruncie rzeczy jest tajemnicą Boga. W tym celu odniosę się do
niedawnego przemówienia Kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego, które wygłosił z okazji złotego jubileuszu ogłoszenia encykliki Humanae vitae w Opactwie św. Anny w Kergonan we Francji 4 sierpnia 2018roku7. Potraktował on ten dokument jako wizję świętości
małżeńskiej, świętości takiego powołania. Wskazuje jednocześnie na pewne
nieprawidłowe ujęcia tego dokumentu, a przez to pogłębiające się niezrozumienie przesłania papieża Pawła VI. Kard. Sarah wymienia trzy zastrzeżenia
wysuwane wobec autora i treści encykliki, które jego zdaniem nie są uzasadnione, a więc stanowią podstawowe błędy w interpretacji dokumentu.
Pierwsze to oskarżenie, że przez ten dokument Kościół, przez zbyt wielkie wymagania, sprawia wrażenie, jakby przeprowadzał zamach na wolność
małżonków. A tymczasem, jak wyjaśnia Kard. Sarah, jest to odwołanie do
charyzmatu małżeństwa, który zapewnia prorocki dar świadczenia o prawdziwej wolności od egoizmu i otwarcie się na życie w duchu prawdziwej
miłości. Nie chodzi bowiem o agitację do posiadania dużej liczby dzieci, ale
o ofiarne i wielkoduszne przyjęcie potomstwa w mądrości i wspaniałomyślności, zgodnie z możliwościami natury i wdzięcznością wobec Boga. Mówi,
że encyklika „jest wejściem w głęboką naturę ludzkiej miłości”, korzystając
z porządku natury odzwierciedlonej w organizmie i kondycji zdrowotnej
człowieka oraz możliwościach życiowych, ale zawsze chroniąc miłość małżeńską i rodzinną. Odpowiedzialne rodzicielstwo sugerowane przez autora
encykliki polega na głębokim, mistycznym wręcz wczuwaniu się w zamysł
Boga i mężnej, proegzystencjalnej miłości rodzicielskiej, przekazującej i podtrzymującej dar życia udzielony przez samego Stwórcę.
Drugi zarzut wobec encykliki to przesadna krytyka antykoncepcji,
podczas gdy, jak twierdzą niektórzy moraliści, okoliczności i prawa intenPor. R. SARAH, ‘Humanae Vitae’ droga do świętości. Wystąpienie z okazji 50. rocznicy
ogłoszenia encykliki „Humanae vitae” (4.08.2018r.), http://christianitas.org/news/humanae-vitae-droga-swietosci (15.12. 2018).
7
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cja małżonków mogą w niektórych przypadkach usprawiedliwić jej zastosowanie. Kardynał mocno potępia takie stanowisko, wyjaśniając, że jest ono
nieprawdziwe i niewłaściwe, dalekie od Ewangelii. W duchu Bożej nauki
opowiedzenie się za życiem obejmuje bowiem cały jego zakres, począwszy
od czystości jego zamysłu i sposobu przekazania aż do naturalnej śmierci.
Miłość małżeńska związana jest zawsze z otwarciem na życie, a antykoncepcja jest zaprzeczeniem tego powołania i w efekcie niszczy miłość małżeńską.
Św. Jan Paweł II, rozwijając tezę Pawłową o misterium małżeństwa na wzór
tajemnicy Chrystusa i Kościoła, pisał o jej misji ściśle związanej z przekazywaniem życia jako udziale w stwórczym akcie Boga, kontynuowanym aż do
skończenia świata8.
Ze względu na tak ścisłe związanie z Misterium Boga-Stwórcy, niemoralne byłoby wypaczanie tego zadania i tej sekwencji w najbardziej nawet
naglących i według człowieka ważnych okoliczności. Wiara uznaje zawsze
priorytet Boga i nie traktuje opcji ludzkiej, doczesnej jako konkurencyjną,
ale jako zharmonizowaną. Podejście teologalne jest jednoznacznie ukierunkowane na życie, począwszy od samej jego intencji, złączonej z aktem małżeńskim w samej jego naturze przez Stwórcę. Szczera wiara skłania bardziej
do odczytywania danego przez Boga scenariusza moralnego niż tworzenia
go na własną rękę w najmniejszej nawet części, z powodu jakichkolwiek okoliczności. „Uległość wierze”9 jest możliwa tylko ze względu na miłość Boga,
którą otrzymujemy od Niego nieustannie, a przede wszystkim najbardziej
realnie w Eucharystii. Dlatego sakrament małżeństwa tak ściśle łączy się
z Eucharystią.
Trzeci błąd, o który posądza się encyklikę Humanae vitae, to rzekome
twarde wymagania stawiane wiernym, jakby bez wyrozumiałości dla trudu,
jaki niewątpliwie niesie ze sobą przestrzeganie Bożej nauki realizowanej na
ziemi. Papież zachęca do troski i łagodnej cierpliwości, „jakby odzwierciedlenie głosu i miłości Zbawiciela” wobec małżonków, którzy w dobrej woli
Por. HV 13; JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 476;
tenże, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Kraków 1990, 28, (skrót: FC): „O ile każda forma miłości dąży do szerzenia pełni, jaką żyje, o tyle miłość małżeńska ma swój własny sposób wyrażania się: rodzenie potomstwa. W ten sposób nie tylko upodabnia się do miłości Boga, która objawia
się przez powoływanie do życia istot ludzkich, ale w niej uczestniczy”.
9
Fidei obsequium – to wyrażenie występuje w Kolekcie z Mszy o ewangelizację ludów, Mszał rzymski, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, 1116. W modlitwie tej Duch
Święty jest ukazany jako sprawca dojrzewania takiej uległości w wierze, wewnętrznej
dyspozycji w ocenie rzeczywistości, w której człowiek żyje. Por. A. SIELEPIN, Rola Ducha
Świętego w kształtowaniu nowego człowieka, Kraków 2008, s. 97.
8
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mogą upadać na duchu lub tracić motywy właściwej postawy i posłuszeństwa sumieniu. W takiej sytuacji istotna jest postawa wiary samych duszpasterzy, którzy właśnie wówczas wystąpią in persona Christi jako Dobry Pasterz i wyrozumiały przyjaciel, ze spokojem i długomyślnością ufając, że nie
tylko ich postawa i słowo, ale sam Duch Święty, który działa także w sercach
wiernych, doprowadzi do właściwej decyzji i wiernego pójścia za głosem sumienia uformowanego przez Ducha w tyglu miłości ukrzyżowanej, nie szukającej swego, ale cieszącej się z prawdy (por.1 Kor 13, 5–6)10.

LITURGICZNA RĘKOJMIA
Refleksja nad problemem odpierania argumentów przytoczonych
w encyklice Humanae vitae nieustannie sprowadza nas do źródła takiej postawy, która tkwi w słabej wierze, a ściśle biorąc w zbyt luźnej lub nieokreślonej relacji z Bogiem. To wiara żywa, która jest zmysłem wrażliwym na
Boga i człowieka, pozwala z pełną otwartością i zbawczym uzasadnieniem
przyjmować zarówno Ewangelię, jak i Tradycję Kościoła objawianą w nauczaniu i świadectwie Ludu Bożego. Należy się więc zwrócić w stronę więzi człowieka z Bogiem i ożywiającej go miłości płynącej od samego Boga,
przemieniającej człowieka i pozwalającej mu pojmować mądrość Chrystusa, odróżniając od mądrości tego świata. Życie według Ducha jest inne od
programu „według ciała”, dlatego często kolizja w spotkaniu z Magisterium
Kościoła może wynikać z pomieszania porządku Bożego ze świeckim. Sobór niejednokrotnie wyrażał prawdę, że źródłem dla życia chrześcijańskiego
(por. KL 10, KK 11)11, harmonijnego współbrzmienia i współdziałania z Bogiem „przemawiającym” do ludzi przez Kościół jest liturgia, a w niej przede
wszystkim sakramenty. W nich Chrystus znajduje uprzywilejowany dostęp
do wnętrza ludzkiej natury i kształtuje sumienie, szczególną umiejętność
percepcji i czynnej akceptacji Bożego zamysłu, zarówno w Piśmie Świętym,
jak i w pismach Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem jego oficjalnego nauczania. Paweł VI świadomie kieruje swoje przesłanie do ludzi wierzących, którzy jako „nowe stworzenie” zdolni są „w miłości i prawdziwej
wolności odpowiedzieć na boski plan Stworzyciela i Zbawcy oraz odczuć
słodycz Chrystusowego jarzma”12. Zaleca wręcz małżonkom pamiętać, że ich
powołanie zostało zrodzone przez chrzest i umocnione w sakramencie małHV 29.
Por. KKK 1074.
12
HV 25.
10

11
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żeństwa, by dawali świadectwo o współdziałaniu z miłością Boga, Twórcą
ludzkiego życia13.
W teologii i tradycji Kościoła katolickiego sakrament małżeństwa ustanawia mężczyznę i kobietę w misji widzialnego znaku przymierza Chrystusa i Kościoła, Stwórcy i Jego ludu. Do tej misji upoważnia ich chrzest, dając
uczestnictwo w przymierzu, które zawarli z Bogiem, a teraz w znaku przymierza miłości mężczyzny i kobiety, oblubieńczej więzi, jako znak widzialny
reprezentują Chrystusa-Oblubieńca i Kościół-Oblubienicę14. Ich misja zakorzeniona w łasce chrztu umacnia się teraz i profiluje co do aspektu miłości,
Agape partnerskiej i płodnej w sensie duchowym i cielesnym, której tak niezwykłą definicję kreśli św. Paweł w hymnie z Pierwszego Listu do Koryntian
(por. 1 Kor 13, 4–7).
Miłość chrześcijańska jest jedna, Agape, wyłączna, całkowita i płodna.
W różnych powołaniach jednak realizuje się ona i wyraża nieco inaczej, ale
z tymi samymi aspektami. Małżonkowie przyjmują ten charyzmat jako dwoje, by stać się jednym, jak Chrystus i Kościół (por. Ef 5, 32). Z tej miłości Boga,
która dała początek stworzeniom i nieustannie podtrzymuje je przy życiu,
mają dalej rodzić się nowi potomkowie rodzaju ludzkiego i nowe dzieci
Boże, budujące Ciało Kościoła. A więc nie tylko z miłości dwojga ludzi, ale
z Miłości, Agape Boga, poczyna się człowiek, który jest darem i owocem Miłości Boga do swojego Ludu, Chrystusa do Kościoła i z łaskawości tego Boga
przychodzi na świat za pośrednictwem miłujących się mężczyzny i kobiety, przekazujących w imieniu Stwórcy swoją ludzką cielesność, a od Niego
samego dar życia, w którym jest Boże tchnienie duszy nieśmiertelnej. Miłość, która stwarza świat, czyni to nadal przez to, że staje się udziałem więzi
mężczyzny i kobiety. W ich więzi, uwzględniającej element prokreacyjny,
zawarty jest obraz i obecność Boga Stworzyciela15. Uprawnienie do takiego
powołania otrzymują ludzie już na chrzcie, a sakrament małżeństwa przez
publiczną przysięgę to powołanie potwierdza i uaktywnia16. W tym duchu,
„w przestrzeni teologalnej”, jak się wyraził papież Franciszek17, należy rozumieć znaczenie aktu małżeńskiego i sens czystości, małżeńskiej wstrzemięźliwości, która nie skupia małżonków wyłącznie na sferze cielesnej jedności,
Por. tamże.
Por. FRANCISZEK, Adhortacja o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” (19.03. 2016),
Częstochowa 2017, 73, 75 (skrót: AL)
15
Por. FC 28; 29.
16
Por. AL 75; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, [w:] Obrzędy sakramentu małżeństwa (dalej: OSM), Katowice 1996, 7–9.
17
AL. 317.
13
14
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ale ukazuje im najgłębszy wymiar jedności w sferze duchowej, podtrzymując
integralną wizję człowieka18.
To właśnie zapoczątkowuje i warunkuje chrzest, a w sakramencie małżeństwa Chrystus, jako jedyny Oblubieniec Kościoła, dzieli się swoją Miłością Agape z dwojgiem ludzi, którzy pragną wejść w przymierze miłości.
Ten fakt sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje przemieniona w Miłość
Chrystusa, jak woda w wino w cudzie z Kany Galilejskiej (por. J 2, 1–11 ).
To już jest nowa i inna miłość. I tak jak przy chrzcie można powiedzieć: „już
nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (por. Ga 2, 20), to już nie tylko życie
biologiczne, ale i życie wieczne, tak przy sakramencie małżeństwa można
powiedzieć: to już nie tylko ludzka miłość, ale Agape Chrystusa wiąże tych
dwoje ludzi, i tylko taka miłość spełnia warunki zapewniające przebaczenie,
cierpliwość, wierność, nierozerwalność, a także Boży kontekst prokreacji,
płodności w sensie cielesnym i duchowym. Kardynał Müller przypomina, że
„Dzięki sakramentalnej łasce miłość małżeńska jest oczyszczana, umacniana i wywyższana”19. Małżonkowie stają się w pełni szafarzami życia, gdyż
włączeni zostali w stwórczą i jednoczącą miłość, miłość samego Boga. Dzięki
tej sakramentalnej rzeczywistości akt małżeński łączy w sobie dwa aspekty:
jedności i rodzicielstwa, których papież jednoznacznie broni, traktując jako
wewnętrznie nieuczciwe „wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżonków, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju
jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub stanowiło środek prowadzący do tego celu”20.
Dzięki więzi małżeńskiej, swoistej communio personarum21 zainicjowanej
w liturgii sakramentu małżeństwa i trwającej nieustannie w realiach życia
małżonków, które są jednocześnie realiami tego sakramentu, bo nie trwa on
tylko w czasie celebracji liturgicznej, ale do śmierci, przez całe życie małżonkowie urzeczywistniają plan miłości Boga-Stwórcy22, a trudności, które napotykają na tej drodze mogą zawsze rozwiązywać w źródle miłości samego
Por. HV 7; 13; 21.
Por. G. MÜLLER, Świadectwo mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa i debacie dotyczącej dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, [w:]
Pozostać w prawdzie Chrystusa, red. R. DODARO, tłum. K. MARKIEWICZ, Poznań 2015,
s. 156.
20
HV 14; por. FC 32.
21
Por. FC 18–20; JAN PAWEŁ II, List do rodzin (1994), Lublin 1997, 6–7, 10, 17, 19;
V. GAY-CROSIER LAMAIRE, La famille, indispensable à la civilisation de l’amour. L’enseignement de Jean-Paul II dans la ‘Lettre aux familles, „Nouvelle Revue Théologique” 139 (2017),
s. 61.
22
HV 8.
18

19
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Boga, który daje siebie w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii i w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie także otrzymują duchowe wsparcie23.
Małżeńska jedność zawarta sakramentalnie jest odtąd obrazem, żyjącym i dynamicznym, jedności Chrystusa z Kościołem, która uobecnia się
i wciąż zacieśnia w Eucharystii. Eucharystia jest liturgicznym uobecnieniem
spotkania Chrystusa z Jego Oblubienicą. Konstytucja soborowa Sacrosanctum
Concilium mówi, że „w tak wielkim dziele [liturgia], przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęcenia, Chrystus zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną Oblubienicę, Kościół, który wzywa swego Pana
i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu” (KL 7). Jest to nie tylko akt
komunii świętej, ale cała liturgia, w której rozgrywa się niezwykła Bosko-ludzka synergia. W każdym akcie jest dialog, wspólne odniesienie do Ojca
i zbawcza antycypacja Paruzji. Jest to taki sakrament, w którym przymierze Boga z człowiekiem, Chrystusa z Kościołem szczególnie się wydarza,
uobecnia, udostępnia, objawia i ukazuje swoją najintymniejszą naturę. Liturgia sakramentu małżeństwa wskazuje na tę zależność w błogosławieństwie
nowożeńców: „Prośmy Boga, aby […] tych małżonków złączonych świętym
węzłem w Chrystusie zjednoczył w prawdziwej miłości (przez sakrament
Ciała i Krwi Chrystusa)”24.
Adhortacja Jana Pawła II poświęca temu zagadnieniu cały paragraf, podobnie jak i następny roli sakramentu pokuty w misterium chrześcijańskiego małżeństwa25. „Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. W darze eucharystycznym miłości
rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej komunię
i jej posłannictwo” – pisze papież. Udział w komunii eucharystycznej czyni
z małżonków i z całej rodziny jedno ciało i nadaje jej misyjny dynamizm rodziny chrześcijańskiej26. Ten chrystologiczny i misteryjny (relacja Chrystusa
i Kościoła) argument jest podstawowy dla rozumienia natury małżeństwa
chrześcijańskiego i jego powołania, które w każdym calu jest misją Boga
Stwórcy i Oblubieńca. W takim kontekście można mówić o miłości do Boga
i poznawaniu Go, pragnieniu życia w Jego perspektywie i w Jego odwiecznym planie. Bez tej duchowej żywej tkanki wspólnoty małżeńskiej nie jest
możliwe ani chętne słuchanie Boga, ani rozumienie Jego mądrości, ani tym
bardziej wypełnienie, co najczęściej odzwierciedla się w sceptycznym traktoTamże 25.
Błogosławieństwo nowożeńców. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, 79.
25
Por. FC 57; 58.
26
Por. C. CAFFARRA, Sakramentalna ontologia a nierozerwalność małżeństwa, [w:] Pozostawać w prawdzie, dz. cyt., s. 167.
23
24
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waniu nauki Kościoła. Bez mistyki, tej najbardziej rzeczywistej, zakorzenionej w liturgii, nie ma chrześcijańskiej etyki. Mając zatem na względzie priorytet życia duchowego i liturgicznego wobec zasad moralnych, jego realność
jako warunek konieczny do życia chrześcijańskiego promowanego przez
nauczanie Kościoła, możemy sformułować kilka końcowych wniosków i postulatów.

WNIOSKI
Potrzeba ewangelizacji ogólnej, formacji dogłębnej, inicjacyjnej, nie jedynie opisowej, ale wprowadzającej do autentycznej relacji z Bogiem.
Kościół powinien wykazywać się cierpliwością wobec tych, którzy jeszcze nie przyjmują treści Magisterium. Polemika na tematy aktualne prowadzona jest na wyrost i dlatego nie prowadzi do porozumienia. Pierwszą troską powinno być przybliżanie podstaw, oswajanie z Bogiem, ukazywaniem
Jego prawdziwego wizerunku, jaki wynika z Objawienia, by wzbudziła się
wdzięczność i miłość do Boga, pragnienie wejścia z Nim w komunię i Misterium Jego życia. Wtedy dopiero może przyjść zaufanie i uważne poznawanie
uzasadnień ewangelicznych.
Chrześcijanie powinni w Duchu Bożym właściwie oceniać sytuację
i znać podstawowe zależności, by się nie dziwić, że ktoś nie rozumie, gdy nie
ma wiary żywej, czyli miłości do Boga, bo nie odkrył jej jeszcze i nie doświadczył wobec samego siebie.
Kontrowersje teologiczne i moralne skłaniają do pytania o wiarę. Rozstrzyganie kwestii moralnej i etycznej domaga się rozważenia kwestii ontologicznej i mistycznej. Najpierw Logos, a potem etos. Osobisty stosunek do
Boga decyduje o kształtowaniu sumienia i o jego wrażliwości, subtelności.
Należy więc kształtować sumienia, czyli prowadzić prawdziwą mistagogię
(por. Benedykt XVI, Franciszek), wprowadzać w Misterium Boga, w relację
z Chrystusem, a nie tylko podawać wskazania i dokonywać osądu.
Wiara rodzi się z miłości, a miłość dawana jest i podtrzymywana przez
Ducha Świętego, szczególnie w Eucharystii. W formacji duchowej, w przygotowaniu do małżeństwa chrześcijańskiego wciąż odczuwamy niedosyt
problematyki ukazującej związek sakramentu małżeństwa z Eucharystią.
Wiele małżeństw sakramentalnych nie pielęgnuje życia eucharystycznego,
w ogóle sakramentalnego, a niestety nie są one przedmiotem zaniepokojenia
duszpasterzy w takiej mierze, jak choćby małżeństwa niesakramentalne. Czy
to nie powinno ulec zmianie i stać się także przedmiotem studiów wszystkich formatorów?
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Trudności w percepcji Magisterium Kościoła są sprawdzianem naszego
duszpasterstwa. Skłaniają do pogłębienia formacji. Duszpasterstwo domaga
się więcej mistyki, inicjacji, a nie jedynie pouczania i uzasadniania prawa Bożego argumentami wyłącznie świeckimi (medycznymi, etycznymi, socjologicznymi), choć one także są wiarygodne. Prawo Boże i jego słuszność mogą
być uzasadnione jedynie miłością Boga i prawdziwą relacją z Nim samym
jako Bogiem miłowanym, a nie ratunkiem przed samozagładą, utratą zdrowia lub życia albo wiecznym potępieniem. To tak jak żal za grzechy: doskonały jest ten, który powstaje ze względu na miłość do Boga, ten z lęku przed
karą jest zaledwie wystarczający.

A POSSIBILITY OF ACCEPTING THE ENCYCLICAL HUMANAE VITAE
AND AN ATTEMPT TO JUSTIFY DIFFICULTIES
The aim of the article is to show the reasons of numerous oppositions raised against
the encyclical by Paul VI entitled Humanae Vitae, which appears to be one of the most unwillingly accepted documents of the Church. Apart from a strong promotion of this document by John Paul II and Benedict the XVI, as well as by the contemporary Pope Francis,
the encyclical is far from being popular within the world and even within the Church.
It is criticized for several reasons, apparently true, yet not precisely justified. Firstly it is
considered as archaic and neglecting contemporary achievements of sciences, including
anthropology and medicine. Secondly, too heavy and demanding for people, who seem
to be now on a higher level in the evolution of moral norms. And eventually an appeal to
individual conscience as a decisive source of moral deeds would call for milder and more
empathic attitude of the Church in her Magisterium. Controversies and reservations as
well as the explanations, justifications of the Pope’s stance lead us to the main criterion of
accepting the Teaching of the Church in full liberty and awareness. This seems to be faith
considered as the true living relation with Christ based on love and trust, that allows for
deep interest in God’s wisdom and will, as delivered through the Church. In such a case
pastoral care should modify the functioning option from the predominant instructive,
judgmental and advisory profile towards mystagogical assistance and shaping conscience
based on liturgical and ontological issues. The main goal of human life appears to be the
love of God, out of which and in the light of which all ecclesial and moral matters look
differently as more convincing, natural and encouraging.
tłum. Adelajda Sielepin
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AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA HUMANAE VITAE
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Rozpoznawanie pełni wartości ludzkiej egzystencji oraz uszanowanie
jej wymagań winno towarzyszyć człowiekowi przez całe jego ziemskie życie.
Wyrazem tej powinności jest wyznanie, którego autorem jest znany pisarz
L. Tołstoj: „Życie jest wszystkim. Życie jest Bogiem. Wszystko się zmienia,
porusza i ten ruch jest Bogiem. I póki istnieje życie, istnieje rozkosz uświadamiania sobie bóstwa. Kochać życie, to kochać Boga. Rzecz najtrudniejsza
i najszczęśliwsza, to kochać życie we własnych cierpieniach, cierpieniach bez
winy”1. Fundamentem tego wyznania jest chrześcijańska wiara, której przekaz zawarty jest w Biblii i nauczaniu Kościoła.
Szczególnie aktualnym dokumentem Kościoła katolickiego zawierającym przekaz aksjologii ludzkiego życia jest ogłoszona w 1968 roku encyklika papieża Pawła VI Humanae vitae2. Pochylając się analitycznie nad treścią
tego dokumentu w 50-tą rocznicę jego wydania, chcemy ukazać aktualność
jego przekazu w kontekście współczesnego wartościowania ludzkiego życia
1
L. TOŁSTOJ, Wojna i pokój, tłum. A. STAWAŁ, Warszawa 1979, s. 552; Por.
J. GREISCH, Der Gewissenruf und das Problem der Selbstheit, „Berliner Theologische Zeitschrift” 27(2010) H. 2, s. 321–349.
2
PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
„Humanae vitae” (25.07.1968). (skrót: HV)
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w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Całość analiz skupia się na dwóch
wymiarach tytułowego zagadnienia. Pierwszym z nich są współczesne zagrożenia ludzkiej egzystencji i ich uwarunkowania, a drugim wartościowanie ludzkiego życia w przekazie encykliki Humanae vitae.

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA LUDZKIEJ EGZYSTENCJI
I ICH UWARUNKOWANIA
Aksjologia ludzkiego życia i jego przekazu w rodzinie stanowi bardzo
aktualne wyzwanie powiązane z deformacją wartościowania ludzkiej egzystencji, bowiem współczesny postęp naukowo-techniczny umożliwia wciąż
nowe zamachy na godność osoby ludzkiej i jej istnienie. Te często dokonywane są przy aprobacie opinii publicznej oraz w imię „prawa” do indywidualnej wolności. Z tym wiąże się coraz słabsza wiara w Boga i mniejsza wrażliwość na człowieka, który nie traktuje swego życia jako dar Boży, lecz jako
rzecz mogącą podlegać manipulacjom. Mentalność ta zmierza w kierunku
„kultury śmierci” i dotyczy także wierzących chrześcijan3. Ta walka z życiem
rozgrywa się na różnych frontach powiązanych z ludzką egzystencją: początkiem życia oraz kolejnymi fazami jego rozwoju4.
Ludzkie życie jest zagrożone już w momencie poczęcia. W tym okresie wielkie niebezpieczeństwo stwarzają antykoncepcja, zapłodnienie in vitro oraz klonowanie człowieka. Moralne zło antykoncepcji sprowadza się do
rozdzielenia podwójnej celowości aktu płciowego małżonków: osobowego
zespolenia w miłości oraz przekazywania życia ludzkiego. Rozdzielenie tych
dwóch celów aktu małżeńskiego sprzeciwia się jego nierozerwalności ustanowionej przez Boga5. Zagrożeniem poczęcia ludzkiego życia jest też sztuczne
zapłodnienie – in vitro. Niemoralność tego działania sprowadza się do naruszenia godności aktu małżeńskiego, który jest jedynym godnym „miejscem”
powstania nowego życia ludzkiego. Zapłodnienie in vitro i pokrewne techniki sztucznej prokreacji sprowadzają akt poczęcia człowieka do technicznego
zabiegu, którego wynikiem jest laboratoryjny produkt. Z tym powiązane jest
zagrożenie ludzkiego życia w uśmiercaniu ludzkich embrionów, zwłaszcza
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae” (25.03.1995), Kraków 2006, 22 (skrót: EV)
4
Por. P. KIENIEWICZ, Spór o człowieka – spór o życie, [w:] Spór o człowieka – spór
o przyszłość świata, red. J. NAGÓRNY, J. GOCKO, Lublin 2004, s. 127–137.
5
Por. HV 10–12; J. ZABIELSKI, Zobowiązujący dar życia. Etyczne aspekty zapłodnienia
„in vitro”, [w:] „In vitro” wyrazem miłości czy agresji, red. J. ZABIELSKI, Białystok 1997,
s. 30–53.
3
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w postaci tzw. aborcji selektywnej. Takie działania są sprzeczne z osobowym
charakterem człowieka, który jest podmiotem niezbywalnych praw od chwili poczęcia, co zobowiązuje do odrzucenia kriokonserwacji embrionów. Niemoralna jest też arbitralna zmiana statusu i przeznaczenie nadliczbowych
embrionów do eksperymentów. Sprzeczne z prawem natury i chrześcijańską
moralnością jest również klonowanie ludzi jako metoda sztucznej reprodukcji człowieka, który nie jest owocem osobowego zjednoczenia mężczyzny
i kobiety, ale produktem biotechnologii. Klonowanie człowieka jest wyrazem
straszliwej dewiacji, na jaką skazana jest nauka pozbawiona ludzkich wartości. Jest to też dowód zagubienia współczesnego człowieka, szukającego
w nauce surogatu swego istnienia i zbawienia, co jest rezultatem odejścia od
Boga6.
W fazie rozwoju poczętego życia szczególnie odrażającą formą przemocy wobec ludzi bezbronnych jest aborcja, zalegalizowana w większości
krajów europejskim, także w Polsce. Prawo człowieka poczętego zostało tu
podporządkowane prawu jego rodziców do stanowienia o pozbyciu się niechcianego dziecka. Życie dziecka jest wartością fundamentalną, nie dającą
się porównać z dobrem matki czy ojca. Aborcja stanowi bezpośredni zamach
na życie niewinnego człowieka. Kościół katolicki zdecydowanie potępia
aborcję jako okrutne przestępstwo, nakładając karę ekskomuniki na osoby
odpowiedzialne za ten czyn. Jednocześnie Kościół zaprasza te osoby do pojednania z Bogiem i swoim uśmierconym dzieckiem, ukazując pespektywę
przezwyciężania ran przeszłości7.
Z aborcją powiązana jest diagnostyka prenatalna ujawniająca wady rozwojowe dziecka przed urodzeniem. Wynik tych badań umożliwia leczenie
odkrytych wad dziecka, ale stanowi też zagrożenie, gdy prowadzi do aborcji selektywnej. W zależności więc od wyniku diagnozy, badania stają się
głęboko niemoralne. Wyniki diagnozowania prenatalnego mogą prowadzić
6
Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja „Donum vitae” (25.06.1997); EV 43;
J. ZABIELSKI, Biomedyczne problemy początków życia, „Rocznik Teologii Katolickiej” 6 (2007),
s. 68-75; Tenże, Fertilisierung In Vitro. Die Sicht der Kirche, [w:] Ethisch relevante Techniken der
Biologen, red. A. LAUN, A. MARCOL, Opole 2003, s. 21–31; B. CHYROWICZ (red.), Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieja, Lublin 1999; J. ZABIELSKI, Poczęcie „in vitro”
jako destrukcja osoby ludzkiej, [w:] Bioetyka personalistyczna wobec wezwań biomedycyny, red.
Z. WANAT, Toruń 2011, s. 53–67; G. STEPHAN, Klonowanie człowieka jako zamach na prawdę
o człowieku, [w:] Spór o człowieka – spór o przyszłość świata, dz. cyt., s. 193–216.
7
Por. G. WILHELMS, Die Familie zwischen Autonomie und Abhängihkeit. Sozialethische
Anmerekungen, „Theologie und Glaube” 97 (2007), s. 28–42; J. ZABIELSKI, Godność i wartość życia ludzkiego we współczesnym świecie, „Studia Teologiczne” 15(1997), s. 105–121; Tenże, Godność osoby ludzkiej u odstaw etyki nowego tysiąclecia, [w:] Żyć godnie w zmieniającym się
świecie, red. Z. SAREŁO, Ząbki 2004, s. 166–179.
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do aborcji, gdy rozwijające się dziecko nie odpowiada oczekiwaniom rodziców. Diagnostyka prenatalna stosowana w związku z selektywną aborcją
stwarza poważną wątpliwość w stosunku do moralnej jakości jej dynamiki
rozwojowej. Zagrożeniem ludzkiego życia jest też pewien rodzaj terapii genowej, powiązany z precyzyjnym wbudowaniem prawidłowych odcinków
DNA w odpowiednie komórki osób dotkniętych nieuleczalnymi chorobami.
Terapia genowa nie stwarza wątpliwości moralnych, jeśli stosowana jest na
poziomie somatycznym oraz nie wiąże się z nieproporcjonalnym ryzykowaniem życiem pacjenta. Terapia genowa linii zarodkowej jest etycznie nie do
zaakceptowania ze względu na wysoki stopień ryzyka oraz jej skutki w postaci przekazywania genetycznego wyposażenia przyszłym pokoleniom.
W konsekwencji terapia zarodkowa oznacza predeterminację przyszłych
pokoleń, co narusza ludzką godność, uzurpując prawo ustalania kryteriów
zdrowia i choroby, normalności i upośledzenia8.
Współczesne formy degradacji człowieka powiązane są z deformacją
małżeństwa i rodziny, a nawet nią uwarunkowane. Jest to zjawisko cywilizacyjno-kulturowe ukierunkowane na osobową wartość człowieka, jego praw
i obowiązków. Problem ten zauważa wielu współczesnych. Kościół podkreśla, że „pojawiają się w naszych społeczeństwach tendencje prowadzące do
zapaści i dehumanizacji, czego konsekwencją jest osłabienie i nietrwałość rodzin”9. Tendencje te przyjmują pewne koncepcje myślenia, objawiające się
zdeformowanym rozumieniem i przeżywaniem małżeństwa i rodziny. Już
same nazewnictwo wspólnoty małżeńsko-rodzinnej budzi niepokój i moralne wyzwanie. Coraz częściej słyszymy o „nowych modelach” małżeństw
i rodzin, odchodzących od opartego na prawie naturalnym małżeństwa
jako nierozerwalnej wspólnoty dwu osób różnej płci, dającego im moralne
uprawnienia do osobowego rozwoju w prokreatywnej miłości. Tak rozumiane małżeństwo jest wspólnotą prostą i autonomiczną10. Coraz częściej natomiast słyszy się określenia wieloznaczne i fałszywe, np. konkubinat, małżeństwo homoseksualne, związek wolny, rodzina niepełna, rodzina rozbita,
8
Por. P. GÓRALCZYK, Współczesne zagrożenia życia ludzkiego, [w:] W trosce o godność
człowieka, red. S. MAZUR, T. SYCZEWSKI, Drohiczyn 2008, s. 14–16; J. ZABIELSKI, Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007, s. 54–71; 198–213; Fr. LIENHARD, L’éthique politique et
la question des mandats, „Revue d’éthique et de Theologie Morale” (2007) nr 246,4, s. 27–46;
K. MAJ, Granice ingerencji genetycznych, „Collectanea Theologica” 67 (1997) nr 3, s. 143–147.
9
PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących
Europejskich Komisji Episkopatów ds. Rodziny, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2003)
nr 11–12, s. 40.
10
Por. T. ŚLIPKO, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 158–
159; P. POINET, Au Commencement la familie, Paris 1985, s. 41–53.
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rodzina wtórna. Są to wyrazy merytorycznej sprzeczności i egzystencjalnego
zakłamania, negujące istotę i cele oraz naturalne uprawnienia i obowiązki
małżeństwa i rodziny. W konsekwencji coraz częściej małżeństwo i rodzina
rozumiane są jako „luźny związek” osób pozostających w „wolnej relacji”
do siebie. Szczególnymi ofiarami tych „nowych modeli” są dzieci, stad nie
można ich uznać za moralnie i życiowo zasadne11.
Skutkiem tego zamieszania pojęć i wartości jest w zatrważającym tempie wzrastająca liczba osób prowadzących życie wspólne bez małżeństwa.
W konsekwencji wzrasta liczba dzieci poczętych i zrodzonych poza małżeństwem12. Coraz częstsza jest też mentalność pro-rozwodowa, prowadząca
do przekonania, że rozwód jest normalnym sposobem rozwiązywania małżeńskich problemów. „Dawniej małżeństwo traktowano jako zobowiązanie
na całe życie, jako nierozerwalny węzeł, który może zostać rozwiązany, jeśli
jest to w ogóle możliwe, jedynie w najbardziej szczególnych okolicznościach.
Obecnie coraz częściej traktuje się małżeństwo jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którą warto utrzymywać tylko wtedy, gdy przyczynia się
ono do rozwoju obojga partnerów”13. Samo zaś otrzymanie rozwodu zaczyna się uroczyście świętować, podobnie jak zawarcie małżeństwa. Największy dramat takiego traktowania małżeństwa przeżywają dzieci, krzywdzone przez swoich rodziców. Konsekwencją rozwodowej mentalności są też
konkubinaty, które w wielu krajach Europy są już prawnie legalizowane.
Jest to kolejny przejaw deformacji małżeństwa oraz wyzwanie moralne dla
tej instytucji naturalnej. Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej
21.01.1999 r. powiedział, że zawarte małżeństwo „staje się zobowiązaniem
nie tylko moralnym, ale w ścisłym znaczeniu prawnym. Zobowiązanie wzajemnie podjęte staje się z kolei czynnikiem dodatkowo umacniającym miłość, z której się zrodziło, przyczyniając się do jego trwałości, z korzyścią dla
współmałżonków, dla potomstwa i dla całego społeczeństwa”14.
Por. J. ZABIELSKI, Deformacja małżeństwa i rodziny, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9 (2009), s. 257–259.
12
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Europie odsetek rodziców nie żyjących w małżeństwie wzrósł z 10 do 25%. Najwyższy jest w Szwecji (55%), najniższy w Grecji (4%).
W roku 2000 we Francji poza małżeństwem urodziło się 43% dzieci. Por. B. HOUCHARD,
La famille: Une idée neuve en Europe, Paris 2000, s. 20; P. KREMER, 2001 année exceptionnelle
pour les naissance et les marriages, „Le Monde” 07.02.2002, s. 10.
13
S. LIPSITZ BEM, Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. PIKIEL,
Gdańsk 2000, s. 137; Por. A. RAUSCHER, Kirche in der Welt, Regensburg 2006, s. 431–531.
14
JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) nr 5–6 (1999), s. 51; Por. J. ZABIELSKI, Sytuacja rodziny w Polsce dziś, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2 (2003), s. 35–40.
11
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Szczególnie kłamliwą i tragiczną w skutkach deformacją małżeństwa są
związki tej samej płci, której bywają nawet prawnie rejestrowane jako homoseksualne małżeństwa. Wyrazem cynizmu cywilizacyjno-prawnego w tym
względzie jest Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat równości praw homoseksualistów i lesbijek we Wspólnocie Europejskiej15. Ten deformacyjny proceder
przybiera coraz tragiczny w skutkach wymiar w postaci roszczenia prawa do
adopcji dzieci przez pary homoseksualne, co dopuszczane jest w kilku krajach Europy16. Te prawne przyzwolenia nie respektują nadrzędnego dobra
dziecka, które określa i gwarantuje Konwencja o Prawach Dziecka ONZ17.
Małżeństwa homoseksualne są nie tylko absurdem prawnym, ale przede
wszystkim faktem contra naturam. Potwierdza to anatomia człowieka oraz
cel małżeństwa, jakim jest zjednoczenie płciowe otwarte na płodność, co
w przypadku związków jednopłciowych jest niemożliwe.
Przywołane sposoby deformacji małżeństwa nieodłącznie wiążą się
ze zniekształcaniem rodziny. Szczególny niepokój wzbudza postrzeganie rodziny jako prywatnej sprawy każdego, bez świadomości, że jest to wspólnota
naturalna, służąca społeczności narodowej, państwowej, religijnej i ogólnoludzkiej. W konsekwencji rodzina jest niszczona przez rozbicie czy rozwód,
przekształca się w tzw. rodzinę niepełną, której odmawia się pomocy materialnej oraz wsparcia społeczno-prawnego. Coraz częściej też odchodzi się
od polityki prorodzinnej na rzecz opiekuńczej, wspomagającej potrzebujące
samotne matki i ich dzieci. Taka pomoc, choć zasadna w odniesieniu do osób
rzeczywiście potrzebujących, nie może zastąpić wspierania rodziny w jej całości. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo rozdzielnego traktowania poszczególnych członków rodziny, tj. oddzielnie ojca czy matki, a oddzielnie dzieci.
Skutkuje to umniejszeniem roli i znaczenia rodziny, pośrednio zaś społecznym piętnowaniem rodzin naturalnych, zwłaszcza wielodzietnych. Sytuacja
ta wymaga reformy regulacji prawnej, umożliwiającej rodzicom wychowanie dzieci bez podejmowania przymusu pracy poza domem. Faktem jest, że

15
Mowa o akcie prawnym A3-0028/94 z dnia 08.02.1994. W Europie prawo dopuszczające homoseksualne związki małżeńskie istnieje w: Danii (od 1989); Szwecji (od 1993);
Norwegii (od 1994); Holandii (od 2001); Niemczech (od 2001); Belgii (od 2002); por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I, 4, b, przypis 10.
16
Takie prawo istnieje w Holandii (od 2001); Anglii (od 2002); Por. K. KIETLIŃSKI,
Stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii związków osób tej samej płci, [w:] Teologia i moralność.
Problemy moralne w integrującej się Europie, red. D. BRYL, J. TROSKA, t. 2, Poznań 2007,
s. 93–103.
17
Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I, 4, b.
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w Europie rodziny wielodzietne są często dyskryminowane w porównaniu
do małżeństw bezdzietnych czy osób samotnie wychowujących dzieci18.

WARTOŚCIOWANIE LUDZKIEGO ŻYCIA
W PRZEKAZIE ENCYKLIKI HUMANAE VITAE
Nauka Kościoła zawarta w encyklice Humanae vitae nie straciła swej aktualności w ciągu 50 lat od jej ogłoszenia. W wartościującym opisie ludzkiego
życia w Humanae vitae Paweł VI podkreśla przede wszystkim integralną wizję osoby ludzkiej. Odwołuje się tu do prawa naturalnego i Bożego, podkreślając, że w aksjologii ludzkiego życia należy uwzględnić pełnię jego natury
i powołania. Papież wyjaśnia, że „problem dotyczący życia ludzkiego, powinien być przekazywany, aby […] uwzględnił całego człowieka i całe jego
powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również
nadprzyrodzony i wieczny”19. Takie rozumienie człowieka bierze początek
w miłości małżonków poczynających nowe życie. Papież Paweł VI, ukazując
cechy małżeńskiej miłości, stwierdza: „Jest to miłość ludzka, więc zarazem
zmysłowa i duchowa […]. Prócz tego miłość małżeńska jest wierna i wyłączna
aż do końca życia; to znaczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w dniu,
w którym wolni i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim. […]
Jest to wreszcie miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia”20.
Tak rozumiana małżeńska miłość zakotwiczona jest w Bogu, „który jest Miłością” (J 4, 8) i „Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na
ziemi” (Ef 3, 15). Taka wizja ludzkiej osoby i miłości prowadzi do wniosku, że
małżeństwo nie jest owocem sił przyrody czy skutkiem przypadku. Jest ono
wyrazem woli Boga Stwórcy, który je ustanowił w celu urzeczywistniania
w ludziach swego planu miłości. Stąd też małżonkowie, poprzez wzajemPor. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I, 4, c; W.
LUTZ, B. C. O’ NEILL, S. SCHERBOV, Europe’s Population at a Turning Point, „Science” (2003) nr 5615, s. 1991–1992; J. ZABIELSKI, Sytuacja współczesnej rodziny i jej wyzwania
moralne w świetle XIV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, „Collectanea Theologica”
86(2016) nr 3, s. 171–182; Kard. FARELL, Trzeba wypracować nowe modele duszpasterstwa rodzin, [w:] https://ekai.pl/kard-farell-trzeba-wypracowac-nowe-mpdele-duszpasterstwarodzin/?p (14.08.2018).
19
HV 7; Por. PIUS XII, Encyklika „Humani genesis”, [w:] Brevairum fidei, Poznań 1988,
s. 146–168; K. RAHNER, Das Problem der Humanisation. Über den biologischen Ursprung des
Menschen, Freiburg im Br. 1965.
20
HV 9; Por. Św. TOMASZ, Suma Teologiczna, I-II, q. 94, a. 2.
18
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ne oddanie się sobie, dążą do osobowego zjednoczenia, aby współpracować
z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Małżeństwo chrześcijan posiada godność sakramentalnego znaku łaski, wyrażając
związek Chrystusa z Kościołem. „Łaska bowiem sakramentu małżeństwa
ma w sobie przede wszystkim udoskonalać miłość małżonków”21.
Mając na względzie pełnię osobowej natury ludzkiej oraz miłości jako
podstawy wspólnoty małżeńsko-rodzinnej Paweł VI wyjaśnia, że realizacja
małżeńskich zobowiązań wyraża się w odpowiedzialnym rodzicielstwie. Na
pierwszym miejscu sytuuje prawo małżonków do posiadania potomstwa
oraz powiązane z tym zobowiązanie przekazywania życia. „Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy, aby małżonkowie uznali swe
obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy
należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości”22. Idąc za nauczaniem Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI wyjaśnia, że stosunki
małżeńskie są uczciwe i godne. „Jednakże Kościół wzywając ludzi do przestrzegania nakazów prawa naturalnego, które objaśnia swoją niezmienną
doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenia do przekazywania życia ludzkiego”23.
Małżeńska miłość wymaga, aby małżonkowie należycie rozpoznawali
swoje zobowiązania wobec odpowiedzialnego rodzicielstwa. W wymiarze
cielesno-biologicznym rodzicielstwo zobowiązuje do znajomości i uszanowania praw biologicznych osoby ludzkiej. W wymiarze popędowo-uczuciowym
sprowadza się do opanowywania ich przez władze duchowe – rozum i wolę.
Biorąc zaś pod uwagę uwarunkowania fizyczne, ekonomiczne oraz psychiczno-społeczne, odpowiedzialne rodzicielstwo zobowiązuje do roztropnego namysłu powiązanego z wielkodusznością w decyzjach o zrodzeniu licznego
potomstwa lub czasowym ograniczeniu poczęcia dziecka. Wyznacznikiem
jest tu ustanowiony przez Boga, obiektywny porządek moralny, przemawiający w głosie sumienia małżonków uznających powinności wobec Boga, siebie samych, rodziny i społeczeństwa. Małżonkowie winni pamiętać, że w zobowiązaniu przekazywania życia nie mogą postępować dowolnie, na własną
rękę określając moralne uprawnienia w tym względzie. Ich osobiste decyzje
FRANCISZEK, Adhortacja „Amoris laetitia” (19.03.2016), Kraków 2016, 89. Por.
BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus Caritas est” (25.12.2005), Lublin 2006, 2; J. ZABIELSKI,
Urzeczywistnianie miłości małżeńskiej w rodzinie w świetle Adhortacji „Amoris laetitia”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13 (2016/2017), s. 169 -179.
22
HV 10; Por. P. SUDAR, Glaube als geistliches Kapital. Religion als moralischer Imperativ
für den Aufbau des Friedens, “Concilium” [niem.] 51(2015) H. 1, s. 84–88.
23
HV11 ; Por. J.-Ph. PIERRON, Éthique et sexualité. Herméneutique de l’étre sexué et ses
imaginaires, „Revue de Théologie et de Philosophie” 139 (2007) nr 1, s. 49–64.
21
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winni dostosować do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego w naturze małżeństwa i jego aktach oraz określonego w nauczaniu Kościoła24.
Precyzując rozumienie wewnętrznego ładu małżeńskiego współżycia,
Paweł VI przywołał nauczanie Vaticanum II, które stwierdza, że ma być
ono „uczciwe i godne” (por. KDK 49)25. Wymóg ten trzeba zachować nawet
„gdyby przewidywano, że z przyczyn zupełnie niezależnych od woli małżonków będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przeznaczenia do wyrażenia i umocnienia zespolenia małżonków”26. Moralna godziwość aktów
płciowych małżonków zakotwiczona jest w ludzkiej naturze. „Bóg bowiem
tak mądrze ustalił naturalne prawa płodności i jej okresy, że już same przez
się wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi poczęciami”27. Paweł VI
przypomina jednak, że „konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego”28. Przede wszystkim wyraża się to w nierozerwalności podwójnej funkcji
aktu małżeńskiego. „Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, a więc oznaczenie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości
oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek
zostaje powołany – a mianowicie do rodzicielstwa”29.
Osobie ludzkiej nie przysługuje prawo zrywania podwójnej funkcji aktu
małżeńskiego – jedności małżonków i rodzicielstwa, do czego tak często dochodzi współcześnie. Paweł VI wyjaśnia: „Jeżeli więc ktoś korzysta z daru
Bożego pozbawiając go, choćby tylko czasowo, właściwego mu znaczenia
i celowości, działa wbrew naturze tak mężczyzny, jak i kobiety, a także
wbrew głębokiemu ich zespoleniu. I właśnie dlatego sprzeciwia się planowi
Boga i Jego świętej woli”30.Precyzując formy wykroczeń w tym zakresie, Papież podkreśla, że „należy bezwarunkowo odrzucić – jako moralnie niedopuszczalny sposób ograniczania liczby potomstwa – bezpośrednie naruszanie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie
Por. HV 14–15; M. MUNZAROVA, Dignity, personhood and culture: reflections on
bioethics of Today, „Medicina e morale. Rivista internazionale die Bioetica” (2010) nr 4,
s. 547–556.
25
Por. HV 11.
26
Tamże.
27
Tamże.
28
Tamże; Por. M. CASINI, L’indisponibilità della vita umana nella prospettiva del biodivitto, „Medicina e Morale” (2010) nr 2, s. 209–226.
29
HV 12.
30
HV 13. Por. JAN XXIII, Encyklika „Mater et Magistra” (15.05.1961 ), „Acta Apostolice Sedis” 53 (1961), s. 447.
24
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ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych. Podobnie […] odrzucić należy bezpośrednie obezpłodnienie czy to stałe, czy czasowe, zarówno
mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić również należy wszelkie działanie, które
[…] miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego”31.
Moralna ocena i sprzeciw wobec antykoncepcji i aborcji adresowany
jest także do władzy państwa, która nie ma uprawnień pozwalać lub „nakazywać ich stosowanie członkom społeczeństwa, ilekroć uważaliby to za konieczne. […] Jeżeli więc obowiązku przekazywania życia nie chce się pozostawić samowoli ludzkiej, trzeba koniecznie uznać […] granice, których nikt
nie ma prawa przekraczać: ani osoba prywatna, ani władza publiczna”32. Mając na uwadze sprzeciw wielu ludzi, Papież, wyjaśniając zasadność tej oceny,
stwierdza: „Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie małżeństwa przyczynia się do umocnienia wśród
ludzi prawdziwej kultury: ponadto zachęca człowieka, aby nie rezygnował
ze swych obowiązków, zdając się na środki techniczne”33. Za moralnie dopuszczalne Kościół uważa tylko stosowanie środków leczniczych, choćby
uniemożliwiały one prokreację, ale nie w celu bezpośrednio zamierzonym34.
Lektura encykliki Humanae vitae ukazuje odpowiedzialność człowieka
za podejmowane decyzje i ich skutki. Zagrożenia bowiem ludzkiej egzystencji w zasadniczym stopniu generuje sam człowiek i za nie odpowiada, choć
często tego nie zauważa lub lekceważy. Sytuacja ta prowadzi do licznych
deformacji wartościowania ludzkiego życia oraz społeczności małżeńsko-rodzinnej. Zestawiając przekaz encykliki ze współczesną aksjologią życia człowieka, małżeństwa i rodziny zaważamy, że nauczanie Pawła VI jest coraz
bardziej aktualne. Wezwaniem do odpowiedzialności za te wartości są słowa
kończące dokument: „Człowiek bowiem nie zdoła osiągnąć prawdziwego
szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą, inaczej, jak zachowując prawa,
wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Boga. Do praw tych powinien on odnosić się w duchu mądrości i miłości”35. Taka postawa umożliwia
osiągnięcie stanu prawdziwego bezpieczeństwa, gdyż: „Prawdziwego niebezpieczeństwa zagłady świata nie stanowią rakiety interkontynentalne, lecz
31
HV 14; Por. PIUS XI, Encyklika „Casti connubi” (31.12. 1930), „Acta Apostolice Sedis” 22 (1930), s. 562–564.
32
HV 17; Por. H. JOAS, Führt Säkularisirung zum Moralverfall?, „Stimmen der Zeit”
(2012) H. 5, s. 291–304.
33
HV 18; Por. J. JOBLIN, Identité chrétienne dans un monde global multicultural et pluraliste, „Gregorianum”, 93 (2012) nr 2, s. 333–347.
34
Por. HV 17–18; Ch. MEIER, T. ROSER, Medizin und Theologie in gemeinsamer Sorge
für kranke und sterbende Menschen, „Praktische Theologie” (2011) H. 1, s. 3–4.
35
HV 31.
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deptanie wartości moralnych”. Takimi słowami kard. J. Ratzinger rozpoczął
swój wykład w auli wydziału medycyny i chirurgii Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore w Rzymie. „Nie ulega wątpliwości, dodał Kardynał, że rakiety
są zagrożeniem dla świata, ale niebezpieczeństwo występuje wtedy, gdy zaczyna się zacierać granica między dobrem a złem”36.

DIE AKTUALITÄT DES UNTERLICHTS HUMANAE VITAE
IM KONTEXT AKTUELLER BEDROHUNGEN DES MENSCHEN LEBENS
Die Korrektheit den Wert Ihres Lebens zu erkennen ist eine grundlegende Vorausetzung der menschlichen Existenz. Die Kirche fordert dies auch, wie die 1968 veröffentliche
Enzyklika von Papst Paul VI Humanae vitae zeigt. Ihre Botschaft ist immer noch gültig im
Kontext der yaietgenössschen Bedrohungen für des menschlie Leben, ehe und Familie.
Analzsen dieses Artikles sind in zwei Kapitel: 1. Moderne Bedrohungen der menschlichen
Existenz und ihrer Konditionierung; 2. Wertschätzung des Lebens in der Übertragung der
Enzyklika Humanae vitae.
tłum. Józef Zabielski

36

H. WITCZAK, Echa wydarzeń, świadectwa, poglądy, „Znaki Czasu”13(1988), s. 175.
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RODZAJE ARGUMENTACJI
W ENCYKLICE PAWŁA VI HUMANAE VITAE
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Paweł VI ogłaszał swoją encyklikę w czasie, gdy dość odważnie wyrażano oczekiwania, aby poddać rewizji obowiązujące dotychczas zasady
moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia1. Dla wielu zasady te
wydawały się zbyt trudne lub wręcz niemożliwe do zachowania2. Zdaniem
innych ich zachowanie wiązałoby się z heroicznym wręcz poświęceniem,
a do heroizmu przecież nie wszyscy są zobowiązani. Jednak po pięciu latach
prac, po długich zmaganiach i konsultacjach3, papież zdecydował się ogłosić
1
Por. K. WOJTYŁA, Wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, [w:] Memoriał krakowski oraz wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, Poznań 2012, s. 72–78; K. MEISSNER,
Przedsłowie. Historia dokumentu, [w:] tamże, s. 7–12; W. SKRZYDLEWSKI, Geneza encykliki
„Humanae vitae” w aspekcie filozoficzno-teologicznym, [w:] Dar ludzkiego życia. Humanae vitae
donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, red. K. MAJDAŃSKI,
T. STYCZEŃ, Lublin 1991, s. 96–99; J. NAGÓRNY, Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, [w:] Ks. Janusz Nagórny. Płciowość – miłość – rodzina, red. K. JEŻYNA,
J. GOCKO, W. RZEPA, Lublin 2019, s. 23–27.
2
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968) 20 (skrót: HV).
3
Wkład K. Wojtyły i grupy polskich teologów szeroko opisuje P. GAŁUSZKA. Por.
Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów
w encyklikę Pawła VI, Warszawa 2018.
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dokument, który, jak sam przyznał na audiencji ogólnej po jej ogłoszeniu,
okupił wielkim cierpieniem4. Miał bowiem żywą świadomość, że jako Następca Piotra musi zająć jasne stanowisko w sprawie metod kontroli urodzin.
Niestety, to stanowisko przez wielu zostało przyjęte jako zbiór zakazów,
tymczasem ma ono charakter pozytywny, o czym świadczy nie tylko jego
intencja, ale także zastosowana w nim argumentacja.
Papież Montini był przekonany, że stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła musi znaleźć oparcie w nowym, pogłębionym rozważeniu zasad
moralnej nauki o małżeństwie5. Nauka ta, jego zdaniem, winna być oparta na
„prawie naturalnym, naświetlonym i ubogaconym przez Objawienia Boże”6.
W ten sposób już na początku dokumentu Autor określił rodzaje używanej
przez siebie argumentacji, a nawet pewną hierarchię argumentów: najpierw
prawo naturalne, a więc argument personalistyczny, a następnie Objawienie, które jest rodzajem światła rzuconego na normy wynikające z prawa naturalnego i ich ubogaceniem. Personalistyczne i biblijne aspekty nauczania
zawartego w Humanae vitae, jak zauważył Jan Paweł II, domagają się pełniejszego opracowania7. Wydaje się jednak, że nie tylko one, bo w encyklice
wybrzmiewa jeszcze jeden typ argumentacji, którego nie można pominąć.
Chodzi o odwołanie się do doświadczenia samych małżonków, czy szerzej –
współczesnego człowieka.

ARGUMENTACJA PERSONALISTYCZNA
Zdaniem Jana Pawła II analiza aspektów personalistycznych nauki
zawartej w Humanae vitae posiada zasadnicze znaczenie dla ustalenia, na
czym polega prawdziwy postęp człowieka. Istnieje bowiem w całej cywilizacji współczesnej, zwłaszcza zaś w cywilizacji zachodniej ukryta, choć zarazem dość wyraźna tendencja, ażeby postęp ten mierzyć miarą rzeczy, czyli
dóbr materialnych. Tymczasem analiza aspektów personalistycznych nauki
Na audiencji po ogłoszeniu encykliki papież mówił: „Przyświecała nam główna
intencja, którą kieruje się Kościół w swym nauczaniu i działalności, a mianowicie służyć
ludziom, bronić ich godności, zrozumieć ich i wspierać w trudnościach, wychowywać ich
do poczucia odpowiedzialności, do panowania nad sobą, stanowczego i pogodnego, do
odważnej koncepcji wielkich i wspólnych powinności życiowych, a także do poświęceń,
których wymaga życie poczciwe oraz budowanie płodnej i szczęśliwej rodziny”. PAWEŁ
VI, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej (31.07.1968).
5
Por. HV 4.
6
HV 4.
7
Por. JAN PAWEŁ II, Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa (28.11.1984), [w:]
Nauczanie papieskie, VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 656.
4
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Kościoła zawartej w encyklice Pawła VI wskazuje, że jest w niej wyrażone
zdecydowane wezwanie, ażeby postęp człowieka mierzyć miarą osoby, czyli
tego, co jest dobrem człowieka jako człowieka, co odpowiada jego istotnej
godności. Analiza aspektów personalistycznych przekonuje, że w encyklice
chodzi o sprawę istotną z punktu widzenia prawdziwego rozwoju człowieka, ten bowiem mierzy się zasadniczo miarą etyki, a nie samej techniki8.
Kościół, zdaniem Pawła VI, widzi swoje zadanie we wzywaniu ludzi
do przestrzegania nakazów prawa naturalnego oraz w ich objaśnianiu9. Co
więcej, papież okazuje się wielkim optymistą, mówiąc: „Sądzimy, że ludzie
naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka [nauka głoszona przez Kościół – dopisek autora – TZ] jest zgodna z ludzkim rozumem”10. Ponieważ jednak Kościołowi zarzuca się często niedowartościowanie ludzkiego rozumu, Autor mówi: „Kościół nie da się nikomu
prześcignąć w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumu w działaniu” 11,
ponieważ to ściśle zespala człowieka jako rozumne stworzenie z jego Stwórcą. Działanie zgodne z rozumem wszakże winno jednocześnie dokonywać
się z poszanowaniem porządku ustalonego przez Boga. Już te stwierdzenia
sugerują, by w encyklice szukać dwojakiego rodzaju, ściśle ze sobą powiązanych argumentów – rozumowych oraz płynących z Objawienia12.
To, co Kościół głosi jako złe, niedozwolone, jest takim w istocie dlatego, że zawsze stoi w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka13. Co
więcej, „Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa
moralnego odnośnie do małżeństwa, przyczynia się do umocnienia wśród
ludzi prawdziwej kultury [...], zabezpiecza godność małżonków […], okazuje, że obejmuje ludzi szczerą i bezinteresowną miłością”14. Jego wysiłki na
rzecz zachowania prawa moralnego ostatecznie podnoszą godność człowieka i przysparzają dobra całej ludzkości15.
Personalistycznemu uzasadnieniu norm zawartych w encyklice służy
powoływanie się Autora na ogólne zasady etyczne. Pierwszą z nich jest zaPor. Tamże, s. 657.
Por. HV 11.
10
Tamże 12.
11
Tamże 16.
12
Potwierdza to papież w swoim apelu do lekarzy i służb medycznych, by „niezachwianie trwali w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają się z wiarą
i prawym rozumem”. Tamże 27.
13
Por. HV 18; S. SMOLEŃSKI, Osoba ludzka, jej godność i rozwój, [w:] Memoriał krakowski, dz. cyt., s. 23–25.
14
HV 18.
15
Por. tamże 20.
8
9
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sada całościowości, drugą zaś zasada odpowiedzialności16. Są one ze wszech
miar odpowiednie dla oceny szczegółowych kwestii. Jednocześnie jednak
Paweł VI wskazuje, jak ich nieprawidłowa interpretacja może prowadzić
do błędnych wniosków. W świetle zasady całościowości niektórzy próbują
uzasadniać, że dążenie do płodności mniejszej, ale za to bardziej racjonalnej może z aktów fizycznie obezpłodnionych uczynić etycznie dozwolone
i mądre ograniczanie liczebności narodzin. Ich zdaniem prokreacja jako cel
odnosi się raczej do całości życia małżeńskiego, niż do jego poszczególnych
aktów17. Z kolei ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim
odznaczają się współcześni ludzie, zadanie przekazywania życia, według
obiegowych opinii, należy powierzyć raczej rozumowi i woli, aniżeli określonym procesom ludzkich organizmów18. Krytycznie odnosi się Papież
także do błędnych interpretacji zasady wyboru mniejszego zła19. Działania
podjęte na bazie takich interpretacji są niegodne człowieka, gdyż ze swego
przedmiotu są złe i nie mogą zostać dokonane w zamiarze zachowania lub
pomnożenia dóbr poszczególnych ludzi, rodzin czy społeczeństw.
Inną z przywołanych przez Pawła VI ogólnych zasad etycznych jest zasada niedysponowalności, którą papież rozszerza na rozrodczość. O ile w najogólniejszym sensie oznacza ona brak nieograniczonej władzy nad własnym
ciałem, to w szczególniejszy sposób podkreśla, że człowiek nie posiada jej nad
zdolnością rozrodczą, ponieważ z natury swojej odnosi się ona do przekazywania życia ludzkiego, którego początkiem jest sam Bóg20. W nurcie argumentacji personalistycznej pozostaje również wykorzystanie zasady działania
o podwójnym skutku. Autor Humanae vitae mówi o niej w kontekście stosowania środków leczniczych stanowiących przeszkodę dla prokreacji21.
Rangę personalistycznego uzasadnienia norm posiada odwołanie się do
kategorii dobra wspólnego. Widać to szczególnie w apelu Pawła VI do władz
16
Por. tamże 3. W dalszej części encykliki papież przywołuje zasady i wymogi miłości małżeńskiej oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Por. tamże 7.
17
Por. Tamże. Papież powraca do tej zasady jeszcze w punkcie 17, gdzie ukazuje
negatywne skutki przekroczenia granic władzy człowieka nad własnym ciałem i jego naturalnymi funkcjami przez osobę prywatną, a jeszcze bardziej przez władzę publiczną.
18
Por. Tamże. Papież formułuje te opinie w postaci pytań. Nie ulega jednak wątpliwości, że relacjonuje w ten sposób szereg istniejących poglądów. Na błędne interpretacje
zasad miłości oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa zwraca uwagę w numerze 7.
19
Por. tamże14.
20
Por. tamże 13.
21
„Kościół natomiast uważa za moralnie dopuszczalne stosowanie środków leczniczych, niezbędnych do leczenia chorób, choćby wynikać stąd miała przeszkoda, nawet
przewidywana, dla prokreacji, byleby ta przeszkoda nie była z jakichś motywów bezpośrednio zamierzona. Tamże 15.
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publicznych, by zagadnienia, jakie łączą się ze wzrostem liczby ludności, rozwiązywały przez prawodawstwo nacechowane troską o rodziny i przez tak
mądre wychowanie narodów, ażeby zostały nienaruszone zarówno prawo
moralne, jak i wolność obywateli22, a poniekąd także w apelu do ludzi nauki23.
Argumentów personalistycznych dopatrywać się można również w tych
miejscach encykliki, gdzie papież mówi o istnieniu i potrzebie zachowania
„porządku rzeczy i hierarchii wartości”24, o „wewnętrznym przeznaczeniu”
aktu małżeńskiego25, o „prawach zawartych w samej naturze mężczyzny
i kobiety”26, a także tam, gdzie niektóre terminy – zwłaszcza te narażone na
błędną interpretację – zostają dookreślone przymiotnikiem, jak np. „prawdziwa”, „uczciwa” miłość27. Omawiając zaś tę cechę miłości małżeńskiej, jaką
jest płodność, Paweł VI pisze: „małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej
[podkreśl. TZ] skierowane są ku płodzeniu i wychowywaniu potomstwa”28.
Przyznając prymat argumentacji prawnonaturalnej i personalistycznej
papież zaznacza, że „w kompetencjach Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
leży interpretowanie naturalnego prawa moralnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że […] Jezus Chrystus, czyniąc Piotra i Apostołów uczestnikami
swojej boskiej władzy i posyłając ich, aby nauczali wszystkie narody Jego
przykazań, ustanowił ich zarazem autentycznymi strażnikami i tłumaczami
całego prawa moralnego, a więc nie tylko ewangelicznego, ale także naturalnego. Prawo bowiem naturalne jest również wyrazem woli Bożej i jego
wierne przestrzeganie jest ludziom konieczne do zbawienia”29. Przy okazji
Paweł VI przypomina, że „Kościół wypełniając to zadanie w każdej epoce,
szczególnie zaś często w nowszych czasach, wydawał odpowiednie dokuPor. tamże 23.
Por. tamże 24.
24
Por. tamże 10.
25
Por. tamże 11.
26
Por. tamże 12. Ten sposób argumentacji Jan Paweł II w jednej ze swoich katechez
poświęconych Humanae vitae charakteryzuje w następujący sposób: „Przejście od zdania
wyrażającego odnośną normę moralności do zdania wyjaśniającego i uzasadniającego tę
normę jest bardzo znamienne. Autor encykliki każe szukać uzasadnienia dla normy określającej moralność działań mężczyzny i kobiety w akcie małżeńskim w naturze tychże
działań, a jeszcze głębiej: w naturze samych działających podmiotów”. Por. Katecheza „Encyklika Humanae vitae odczytana w świetle dotychczasowych rozważań” (11.07.1984), 5; T. ŚLIPKO, Prawo naturalne jako normatywna podstawa zasad etycznej regulacji poczęć, [w:] Memoriał
krakowski, dz. cyt., s. 88–93.
27
Por. HV 12; 16.
28
HV 9.
29
Tamże 4.
22
23
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menty, omawiające zarówno naturę małżeństwa, jak też należyte korzystanie
z praw małżeńskich oraz obowiązki małżonków”30.
W jakimś sensie wyrazem dowartościowania argumentacji typu personalistycznego było zatwierdzenie i poszerzenie Komisji powołanej w marcu
1963 r. przez Jana XXIII. Jak zaznacza papież, poza licznymi specjalistami
z różnych dyscyplin dotyczących tego przedmiotu, w jej gronie znalazły się
również pary małżeńskie. W zamierzeniu Komisja ta miała na celu nie tylko
gromadzenie opinii i postulatów na temat nowych zagadnień dotyczących
życia małżeńskiego, a szczególnie etycznej regulacji poczęć, ale także dostarczenie odpowiednich informacji, aby Nauczycielski Urząd Kościoła mógł
udzielić właściwej odpowiedzi na oczekiwania, jakie w tej sprawie żywili
zarówno wierni, jak i inni ludzie na całym świecie31. To zatem otwartość na
wnioski przedstawicieli różnych nauk32 kazała Pawłowi VI szukać jakiegoś
Tamże. Spośród nowszych dokumentów w przypisie zostały wymienione m.in.:
LEONA XIII, Encyklika „Arcanum divinae sapientiae” (1880); PIUSA XI, Encyklika „Divini
illius magistra” (1930); Encyklika „Casti connubii” (1930); PIUSA XII, Przemówienie „Ad Societatem Italicam Medico-biologicam”; JANA XXIII, Encyklika „Mater et Magistra” (1961); SOBORU WATYKAŃSKIEGO II, Konstytucja „Gaudium et spes” (nr 47–52). Najnowsze badania
wskazują na szczególny związek encykliki z przesłaniem ostatniego Soboru, a zwłaszcza
z Konstytucją duszpasterską Gaudium et spes, której wykład w nauczanie na temat małżeństwa i rodziny sam papież w innym miejscu swojej encykliki nazywa „wysoce kompetentnym”. Por. HVnr 7. Przeprowadzone ostatnio przez ks. Gilfredo Marengo z Papieskiego
Instytutu Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie badania w archiwach watykańskich potwierdzają, że encyklika jest w istocie aplikacją soborowej antropologii do
realiów życia małżeńskiego. Humanae vitae, twierdzi Marengo, została w pewnym sensie
zapowiedziana już w czasie Soboru, kiedy Paweł VI oświadczył, że metodami regulacji płodności Sobór nie ma się zajmować. Z drugiej strony to właśnie na Soborze po raz
pierwszy w oficjalnym dokumencie Kościoła uznaje się odpowiedzialne rodzicielstwo za
wartość i cnotę. W Gaudium et spes małżonków wzywa się bowiem do odpowiedzialności
(por. KDK 51). Paweł VI rozwija ten nowy krok uczyniony przez Sobór, zajmując się już
konkretnie środkami, metodami i kryteriami, którymi mają się posługiwać małżonkowie
w urzeczywistnianiu tego odpowiedzialnego rodzicielstwa. A zatem związek między Humanae vitae a Soborem jest jasny i bezpośredni. Por. K. WOJTYŁA, Wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”, dz. cyt., s. 70–75.
31
Por. HV 5. Papież wspomniał tu też o wkładzie „licznych Braci w episkopacie”,
których opinie i rady umożliwiły mu lepsze rozeznanie wszystkich aspektów tej złożonej
kwestii.
32
O takiej metodzie wykorzystania danych nauk pozateologicznych w refleksji
teologicznej będzie mówił później Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor (nr 111),
a zwłaszcza w Fides et ratio (nr 69). W numerze 7 Humanae vitae Paweł VI wskazuje na
potrzebę wykorzystania takich nauk, jak: biologia, psychologia, demografia, socjologia.
Jednak już w tym miejscu wyraża pewien dystans do ujęć cząstkowych i proponuje integralną wizję człowieka, obejmującą całe jego powołanie, porządek naturalny i doczesny,
nadprzyrodzony i wieczny.
30
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pomostu, przez który te dane mogłyby być przetransponowane na teren nauczania Kościoła. Papież przyznał taką rolę personalizmowi33.
Niestety, niektóre wnioski wspomnianej Komisji były wręcz niezgodne
z moralną nauką o małżeństwie i rodzinie, dlatego nie mogły zostać uznane
przez papieża za pewne i definitywne. Doprowadziły natomiast do odważniejszego sięgnięcia po inny argument: „po bardzo starannym przemyśleniu
i rozważeniu zagadnienia, po gorących modlitwach zanoszonych do Boga,
mocą powierzonego Nam przez Chrystusa mandatu, uważamy obecnie za
stosowne dać odpowiedź na te ważne pytania”34. Jest to argument stricte teologiczny, argument z autorytetu Objawienia oraz z posiadanej władzy.

ARGUMENTACJA TEOLOGICZNA
Jan Paweł II w ostatniej ze swoich katechez z cyklu Mężczyzną i niewiastą stworzył ich mówił: „Analiza aspektów biblijnych (zawartych w encyklice
Humanae vitae – dop. TZ) mówi o sposobie zakorzenienia nauki głoszonej
przez Kościół współczesny w Objawieniu. Jest to ważne dla rozwoju teologii. Rozwój bowiem, czyli postęp w teologii dokonuje się poprzez stale na
nowo podejmowane badanie tego, co zostało objawione. Zakorzenienie nauki głoszonej przez Kościół w całej Tradycji i w samym Bożym Objawieniu
jest wciąż otwarte dla pytań stawianych przez człowieka i posługuje się narzędziami bardziej właściwymi dla współczesnej wiedzy i dzisiejszej umysłowości. Wydaje się, że w tej dziedzinie intensywny rozwój filozoficznej
antropologii (zwłaszcza antropologii stojącej u podstaw etyki) bardzo blisko
spotyka się z pytaniami, jakie wyzwoliła encyklika Humanae vitae pod adresem teologii, a w szczególności etyki teologicznej”35.
Już na początku encykliki, wskazując na obowiązek przekazywania życia ludzkiego, Paweł VI zaznacza, że „małżonkowie stają się wolnymi i odOtwartość Autora Humanae vitae na nauki o człowieku oraz nauki szczegółowe
widać m.in. w sposobie ukazania istoty odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz szczegółowych jego aspektów. Papież postuluje potrzebę znajomości procesów biologicznych,
uwzględnienia wrodzonych popędów i namiętności, warunków fizycznych, ekonomicznych, psychologicznych i społecznych. Por. HV 10. Także opanowanie w zakresie zachowania okresowej wstrzemięźliwości nie jest traktowane wyłącznie jako nakaz czy tym
bardziej szkoda, ale jako źródło rozwoju osobowości oraz nowych ludzkich wartości. Por.
Tamże 21; K. MEISSNER, Normy moralne tyczące regulacji poczęć i ich uzasadnienie, [w:] Memoriał krakowski, dz. cyt., s. 109–111.
34
HV 6.
35
Por. JAN PAWEŁ II, Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, przem. cyt.
s. 657.
33
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powiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy”36. Także istotę miłości
małżeńskiej papież tłumaczy, odwołując się do Biblii: „Miłość małżeńska
najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy
rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła –
z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo
na niebie i na ziemi”37.
Argumentacja biblijna pojawia się zwłaszcza tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wszelkich fragmentaryzmów bądź interpretacji wręcz błędnych.
Tak jest np. w numerze 8, gdzie Ojciec Święty tłumaczy genezę i zadania
małżeństwa: „Małżeństwo bowiem nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku
lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze
i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan
miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się
w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu
na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo
nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek
Chrystusa z Kościołem”.
Po uzasadnienie „z Objawienia” sięga papież także wtedy, gdy chce
wzmocnić tezę o istnieniu obiektywnego, ustanowionego przez Boga porządku moralnego, którego prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie38.
Również podkreślenie odpowiedzialności małżonków i rodziców domaga
się uwzględnienia tej płaszczyzny, czyli odpowiedzialności przed Bogiem39.
W pełnieniu obowiązku przekazywania życia, pisze Ojciec Święty, nie mogą
oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę
i w sposób niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania;
przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu
Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz
w jego aktach, a z drugiej – określonego w stałym nauczaniu Kościoła40.
Teologiczny charakter wykazuje także argumentacja dotycząca nierozerwalnego związku znaku jedności i rodzicielstwa w stosunku małżeńskim:
„akt wzajemnej miłości dokonany z uszczerbkiem dla zdolności przekazywania życia, którą Bóg-Stwórca wszechrzeczy związał z tym aktem specjalnymi prawami – pozostaje w sprzeczności zarówno z planem Bożym, według
Tamże 1.
Tamże 8.
38
Por. HV 10.
39
Por. tamże.
40
Por. tamże.
36
37
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którego małżeństwo zostało ustanowione, jak i z Wolą Pierwszego Twórcy
ludzkiego życia”41. Argument teologiczny pojawia się również w uzasadnieniu celu życia moralnego małżonków: aby „po synowsku uczestniczyli
w życiu Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi”42. Taki sam charakter posiada
uzasadnienie misji Kościoła wobec małżonków w zakresie przekazywania
przez nich życia43. Także możliwość zachowania prawa moralnego Paweł VI
tłumaczy, odwołując się do argumentów teologicznych: można je zachować
tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi44. Język głęboko teologiczny wybrzmiewa również w tych miejscach dokumentu, gdzie Papież zwraca się bezpośrednio do małżonków45.
Podejście papieża do argumentacji biblijnej nie jest jednak fideistyczne. Uznając rozstrzygający charakter Objawienia, nie prezentuje on jakiegoś
biblicyzmu. Wydaje się, że z encykliki Humanae vitae przebija głębokie przekonanie Autora o treściowej tożsamości prawa naturalnego, pozytywnego
prawa Bożego oraz nauczania Kościoła. Ukazując nierozerwalność podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim, papież pisze: „Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła podana wiernym, ma swoją
podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku – którego
człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między dwojakim znaczeniem
tkwiącym w stosunku małżeńskim: między oznaczaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa”46.
Ta zgodność treści prawa Bożego i naturalnego przebija także w ocenie
szczegółowych działań w zakresie przekazywania życia. Argumentując niedopuszczalność sposobów ograniczania liczby potomstwa, papież pisze, że
Tamże 13.
Tamże 18.
43
„Kościół bowiem nie może odnosić się do ludzi inaczej aniżeli Boski Odkupiciel:
zna więc ich słabości, ma współczucie dla rzesz ludzkich, przygarnia grzeszników; nie
może on jednak uchylać się od nauczania prawa, które w rzeczy samej jest prawem ludzkiego życia przywróconego do pierwotnej prawdy i poddanego działaniu Ducha Bożego”. Tamże 19.
44
Tamże 20.
45
Por. tamże 25.
46
Tamże 12. Podobnie papież pisze w dalszej części dokumentu: „Jeżeli więc ktoś
korzysta z daru Bożego pozbawiając go, choćby tylko częściowo, właściwego znaczenia
i celowości, działa wbrew naturze tak mężczyzny jak i kobiety, a także wbrew głębokiemu
ich zespoleniu. I właśnie dlatego sprzeciwia się też planowi Boga i Jego świętej woli. Kto
natomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw przekazywania
życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez
Stwórcę”. Tamże 13.
41

42
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czyni to „w oparciu o podstawowe zasady ludzkie i chrześcijańskie”47. Ranga
argumentu teologicznego wybrzmiewa również w apelu do kapłanów i biskupów. Papież przypomina, zwłaszcza wykładowcom teologii moralnej,
jaki jest ich szczególny obowiązek: „podawać w całości i otwarcie naukę Kościoła o małżeństwie”48 oraz uczyć małżonków niezbędnej drogi modlitwy
i przygotowywać ich należycie do tego, aby częściej, z głęboką wiarą przystępowali do sakramentów Eucharystii i pokuty oraz by nigdy nie upadali na
duchu z powodu własnej słabości49.

ARGUMENT „Z DOŚWIADCZENIA”
Rozpoczynając swoją refleksję nad obowiązkiem przekazywania życia,
papież zauważa, że wypełnienie go napełnia małżonków zawsze wielką radością, z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty50.
Zdaniem Pawła VI problemy te wynikają w znacznej mierze ze współczesnego rozwoju społeczeństwa. Rozwój ten bowiem spowodował przemiany,
które doprowadziły do powstania nowych zagadnień, których Kościołowi
nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw ściśle
związanych z życiem i szczęściem ludzi51. Człowiek, jak zauważa Ojciec
Święty, dokonał tak zdumiewającego postępu w opanowaniu i racjonalnym
wykorzystaniu sił przyrody, że usiłuje rozszerzyć to panowanie na całe swoje życie, a więc na swój organizm, na swe duchowe uzdolnienia, na życie
społeczne, wreszcie na same prawa rządzące przekazywaniem życia52.
Taki argument „z doświadczenia” pojawia się u Pawła VI znacznie częściej, choć pewnie posiada on niższą rangę niż dwa powyższe. W opisie cech
miłości małżeńskiej, w związku z wiernością i wyłącznością, papież pisze:
„Przykłady tak licznych w ciągu wieków małżonków dowodzą nie tylko
tego, że wierność jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz ponadto, że stanowi
Tamże 14.
Tamże 28.
49
Tamże 29.
50
Por. tamże 1.
51
Por. Tamże. Przemiany te Paweł VI wiąże z szybkim przyrostem naturalnym, który według wielu ludzi prowadzi do ograniczenia zasobów i w konsekwencji do zwiększenia trudności wielu rodzin i narodów, zwłaszcza w krajach będących na drodze rozwoju.
Ponadto przemiany te dotyczą warunków pracy, mieszkania, wymagań w dziedzinie
gospodarczej, wychowania i kształcenia młodzieży, postrzegania osoby i zadań kobiety
w społeczeństwie oraz oceny wartości miłości małżeńskiej, a także znaczenia stosunków
małżeńskich dla tej miłości. Por. tamże 2.
52
Por. tamże.
47

48
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ona niejako źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście”53. Podobnie
zresztą Paweł VI zdaje się argumentować „płodność” miłości małżeńskiej:
„Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą
najwięcej dobra”54.
Doświadczenie wskazuje również, że „nie każde zbliżenie małżeńskie
prowadzi do zapoczątkowania nowego życia”55. Dla papieża to doświadczenie potwierdza jednocześnie Boży zamysł względem małżeństwa i rodziny:
„Bóg bowiem tak mądrze ustalił naturalne prawa płodności i jej okresy, że
już same przez się wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi poczęciami”56. Również z doświadczenia wynika, że „współżycie płciowe narzucone
współmałżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości i dlatego sprzeciwia się
temu, czego słusznie domaga się ład moralny we wzajemnej więzi między
małżonkami”57. Doświadczeniem uzasadnia papież także słuszność wprowadzenia przerw między kolejnymi urodzeniami dzieci58. Chodzi tu bowiem
o warunki fizyczne, psychiczne bądź o okoliczności zewnętrzne, które stają
się powodem dla podejmowania stosunków małżeńskich tylko w okresach
niepłodności. Ich uwzględnienie staje się przykładem wykorzystania właściwości danych przez naturę.
Kwestią doświadczenia jest także fakt, że opanowanie w zakresie zachowania okresowej wstrzemięźliwości „przynosi życiu rodzinnemu obfite
owoce w postaci harmonii i pokoju oraz pomaga w przezwyciężaniu innych
jeszcze trudności, sprzyja trosce o współmałżonka i budzi dla niego szacunek, pomaga także małżonkom wyzbyć się egoizmu, sprzeciwiającego się
prawdziwej miłości oraz wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialności.
A wreszcie dzięki opanowaniu siebie rodzice uzyskują głębszy i skuteczniejszy wpływ wychowawczy na potomstwo; wtedy dzieci i młodzież dorastając
właściwie oceniają prawdziwe, ludzkie wartości i spokojnie oraz prawidłowo rozwijają swoje duchowe i fizyczne siły”59. Z kolei, „Wszystko, co w dziedzinie tzw. nowoczesnych środków społecznego przekazu podnieca zmysły
i podsyca rozwiązłość obyczajów, a także wszelkie formy pornografii oraz
nieprzyzwoitych widowisk, powinny spotkać się z otwartym i jednogłośnym
potępieniem ze strony tych wszystkich, którzy bądź to troszczą się o rozwój
Tamże 9.
Tamże 9.
55
Tamże 11.
56
Tamże.
57
Tamże 13.
58
Por. tamże 16.
59
Tamże 21.
53
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kultury społecznej, bądź też mają obowiązek bronić najwyższych wartości
duchowych. Bezpodstawnie bowiem próbowałby ktoś usprawiedliwić tego
rodzaju demoralizację, powołując się na rzekome wymogi artystyczne lub
naukowe, czy też uzasadniać ją swobodą, na którą, być może, zezwalają władze danego kraju”60.
W nurcie argumentacji „z doświadczenia” mieści się także uwzględnienie następstw własnego działania. Papież mówi o tym w kontekście stosowania środków i metod sztucznego ograniczenia urodzeń, zwracając się do
obecnych i przyszłych małżonków, by uprzytomnili sobie przede wszystkim, „jak bardzo tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę
zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów.
Nie trzeba też – mówi dalej Paweł VI – długiego doświadczenia, by zdać
sobie sprawę ze słabości ludzkiej i zrozumieć, że ludzi, zwłaszcza młodych,
tak bardzo podatnych na wpływy namiętności, potrzeba raczej pobudzać
do zachowania prawa moralnego”61. Papież podkreśla także rangę doświadczenia małżeństw, które winny podjąć apostolat wobec innych małżonków
i rodzin62.

*

*

*

Paweł VI zdawał sobie sprawę, że ogłaszając encyklikę Humanae vitae
spotka się z krytyką, i to także w środowisku kościelnym. Dlatego nie ograniczył się do przypomnienia zasad moralnych w dziedzinie przekazywania
Tamże 22.
Tamże 17. Dalej pisze papież: „Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni,
przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla
kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia, służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za
godne szacunku i miłości towarzyszki życia”. Tamże. Papież przewiduje także szerokie
konsekwencje społeczne: „Trzeba wreszcie pilnie rozważyć i to, jak bardzo niebezpieczne możliwości przyznałoby się w ten sposób kierownikom państw, nie troszczącym się
o prawa moralne. Któż mógłby wtedy obwinić władzę państwową o stosowanie w skali
całego społeczeństwa takich rozwiązań, które przyznano by małżonkom jako godziwe
w rozwiązywaniu problemów występujących w poszczególnych rodzinach? Któż zabroniłby rządcom państw propagować metody antykoncepcyjne, jeśli uznaliby je za skuteczniejsze, co więcej, nawet nakazywać ich stosowanie członkom społeczeństwa, ilekroć
uważaliby to za konieczne? W ten sposób doszłoby do tego, że ludzie pragnący uniknąć
trudności związanych z przestrzeganiem prawa Bożego w życiu indywidualnym, rodzinnym czy społecznym pozwoliłoby władzy państwowej ingerować w najbardziej osobiste
i intymne sprawy małżonków”. Tamże.
62
Por. tamże 26.
60
61
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życia ludzkiego, ale dał tym zasadom głęboką, choć nie przesadnie rozbudowaną i dla wielu ciągle niewystarczającą argumentację. Odnosi się ona najpierw do tego, co jest wspólne wszystkim ludziom, do prawa naturalnego,
do godności człowieka, a następnie także do Objawienia i do doświadczenia.
Papież był świadom, że jego argumentacja nie przekona wszystkich. Pisał: „Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo przyjmą podaną
naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które korzystając z pomocy nowoczesnych środków propagandy, sprzeciwiają się nauce Kościoła. Kościół
wszakże nie dziwi się temu, że podobnie jak Boski jego Założyciel, postawiony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nie zaniedba z tego powodu
bynajmniej nałożonego mu obowiązku głoszenia z pokorą i stanowczością
całego prawa moralnego, tak naturalnego, jak ewangelicznego”63. Papież
jednak nie pozostał na poziomie samego głoszenia prawa moralnego, ale
dał uzasadnienie, które Jan Paweł II nazwie „duszpasterskim”, tzn. zwróconym bardziej ku życiu konkretnych ludzi, ukierunkowanym na przekonanie
o możliwości wypełnienia normy64.

THE TYPE OF ARGUMENTATION
IN THE ENCYCLICAL HUMANAE VITAE BY PAUL VI
The encyclical Humanae vitae of Paul VI introduces moral principles in the field of
handing the human life over. The Pope recognizes propagating moral rights in this field
as his fundamental task. Knowing that these principles will meet with large critics, he
did not limit himself for reminding them, but gave them deep - at least not excessively
extended and for many constantly insufficient - argumentation.
Justifying moral norms the Humanae vitae author strived above all for natural laws,
the Revelation and experience. It is not only characteristic of this document the multitude of arguments, but also their interrelation. In the process, the Pope is giving examples
of applying different types of substantiating advanced theses and the humility if these
grounds are not convincing everyone.
tłum. Anna Strama
Nr 18.
Por. JAN PAWEŁ II, Katecheza „Duszpasterski charakter encykliki Humanae vitae”
(25.07.1984), 4–5.
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Od samego początku istnienia Kościoła chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Jednym z elementów umacniania
wierzących na drodze do wieczności jest przyjmowanie Komunii Świętej.
Niestety tam, gdzie jest łaska, tam człowiek jest kuszony do zmarnowania
darów Bożych. Stąd już św. Paweł w Liście do Koryntian (por. 11, 17–34),
zwraca uwagę na możliwość niegodnego przyjęcia Komunii. Św. Pacjan zaś
zauważa w kierowanym przez siebie Kościele rozprzestrzeniającą się chorobę wyciągania rąk po święty chleb przez grzeszników, którzy czynią to
z grzechem na sumieniu. Biskup Barcelony ostro się takiemu zachowaniu
sprzeciwia i analizując, czym jest niegodne pożywanie ciała i krwi Pańskiej
oraz jakie negatywne konsekwencje rodzi, poucza swoich wiernych o obowiązku wyjawiania swoich grzechów, tym samym proponując przyjęcie lekarstwa pokuty.
W niniejszym artykule spróbujemy przyjrzeć się poruszanym na wstępie zagadnieniom, bazując na pismach świętego Pacjana, autora kilku krótkich traktatów z epoki patrystycznej1, które przedstawiają obraz Kościoła
1
Do naszych czasów przetrwały następujące dzieła Pacjana: Katecheza chrzcielna (łac.
De Baptismo, skrót: Bapt.), Zachęta do pokuty (łac. Sermo de Paenitentibus, skrót: Paenit.), List
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żyjącego w IV wieku na Półwyspie Iberyjskim. Analizie naukowej zostały
już poddane następujące zagadnienia obecne w jego twórczości: eklezjologia,
pokuta, chrzest, grzech pierworodny, obrazy miłosierdzia Bożego, teologia
sekty nowacjan. Choć w szerokim kontekście sakrament pokuty w ujęciu
Biskupa Barcelony został już naukowo omówiony, postaramy się w ramach
tych rozważań szczegółowo uwypuklić problem grzechu i pokuty tylko
w tych aspektach, w których odnoszą się one do zagadnienia niegodnego
przyjmowania komunii.

CECHY CHARAKTERYZUJĄCE TYCH,
CO NIEGODNIE PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ
Adresatami jednego z traktatów Pacjana, Zachęty do pokuty, są różne
warstwy społeczności Kościoła: katechumeni (catechuminis), którzy oczekując na chrzest, oczyszczają się ze swoich nieprawości; wierni (fidelis), którzy,
prewencyjnie słuchając o pokutowaniu, mają wzbudzić w sobie wstręt do
popełniania nowych grzechów2 oraz grzesznicy (peccatoris), którzy splamiwszy swoje sumienie zbrodnią, powinni podjąć się trudu pokutowania, a tym
samym wejść w stan pokutników (paenitentibus)3. W pierwotnym Kościele
trzy grzechy – zabójstwo, apostazja i cudzołóstwo – były określane mianem
zbrodni (crimen); w wyniku ich popełnienia człowiek tracił relację z Bogiem
i Kościołem, nie mógł uczestniczyć w komunii zbawionych4. Z tego też względu wymienione przewinienia były uważane za grzechy śmiertelne (główne),
zaś wszystkie inne nieprawości były uznawane za grzechy (peccatum)5, z których człowiek oczyszcza się za sprawą szeroko pojętej ascezy i umartwień.
I (łac. Epistula I, skrót: Ep. II), List II (łac. Epistula II, skrót: Ep. II), List III (łac. Contra tractatus
novatianorum, skrót: Tract.). Źródła w języku oryginalnym (łacińskim) oraz francuskim są
dostępne w publikacji: C. GRANADO, Pacien de Barcelone. Ecrits, Sources Chrétiennes 410,
Paris 1995. Na potrzeby niniejszego artykułu będę korzystał z tłumaczenia dzieł Pacjana
na język polski: PACJAN z Barcelony, Dzieła, tł. K. BARDSKI, Kraków 2000. W znacznej
części materiałem źródłowym dla podjętego zagadnienia będzie jednak traktat Zachęta do
pokuty.
2
Por. PACJAN, Zachęta do pokuty 9, 2, dz. cyt., s. 38.
3
Por. tamże 2, 2, s. 29; K. BARDSKI, Święty Pacjan z Barcelony. Wezwanie do pokuty,
„Warszawskie Studia Teologiczne” 7 (1994), s. 34.
4
Katalog grzechów śmiertelnych zmieniał się jednak w ciągu lat. Por. B. CZĘSZCZ,
Duch Święty w Kościele a grzechy jego członków, „Teologia Patrystyczna” 1 (2004), s. 17–27.
5
Por. A. MARTÍNEZ SIERRA, Teología penitencial de San Paciano de Barcelona, „Miscelánea Comillas” 47–48 (1967), s. 79–82.
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Wśród samych grzeszników Pacjan z Barcelony wyróżnia trzy grupy osób: wiernych (fidelis), którzy ogarnięci wstydem nie wyznają swoich
grzechów, tych, którzy wyznawszy swoje zbrodnie z różnych powodów
nie podejmują czynów pokutnych oraz tych, którzy wyznając swoje grzechy i podejmując drogę pokuty, mogą prosić o łaskę pojednania się z Bogiem
i Kościołem. Na potrzeby naszych rozważań zajmiemy się pierwszym kręgiem osób. „Powiem o tych wiernych, którzy wstydząc się lekarstwa, niepotrzebnie się lękają i przyjmują komunię z nieczystym ciałem i splamionym
umysłem: są bardzo nieśmiali wobec ludzi, natomiast wobec Boga bezczelni,
bezbożnymi rękami i skażonymi ustami plamią ołtarz, przed którym drżą
nawet święci i aniołowie”6.
Pasterz iberyjski dostrzega jeden z problemów ówczesnego Kościoła.
Istnieją chrześcijanie, którzy, sparaliżowani wstydem związanym z ujawnieniem grzechów i podjęciem drogi pokutowania, nie wyznają swoich zbrodni,
przez co dopuszczają się kolejnej nieprawości – przyjmują Komunię Świętą
obciążeni grzechem śmiertelnym. Samo popełnienie zbrodni jest tragedią dla
człowieka. O ileż większym dramatem staje się sytuacja, gdy upadli (lapsi),
gwałcąc swoje sumienie, wyciągają ręce po święty chleb, ciało Chrystusa.
Mając to na uwadze, św. Pacjan określa stan takich ludzi: są oni „nieczyści
ciałem”, mają „splamiony umysł”, ich „ręce są bezbożne”, „usta skażone”.
Spróbujmy wyjaśnić te określenia.
Każdy śmiertelny grzech sprowadza na człowieka nieszczęście. Dusza
staje się niegodna7, traci łaskę zbawienia8, umiera dla Boga9. Skażenie grzechem dotyka także fizyczności człowieka. Jego ciało, podobnie jak dusza,
jest nieczyste, stąd Pacjan określa niegodne przyjmowanie Komunii mianem
„nieczystości ciała”. Ta nieczystość najbardziej uwidacznia się na ustach
człowieka. To ustami przyjmuje on ciało Pańskie. Dlatego Biskupa z Barcelony podkreśla, że muszą one być czyste, nie w znaczeniu higienicznym
i sterylnym, lecz w kontekście prawości moralnej. Takie pojmowanie rzeczy wynika z faktu, iż przyjmowanie ciała Pańskiego jest dwuwymiarowe.
Pierwszy wymiar to fizyczne przyjęcie pokarmu, drugi to duchowe przyjęcie
łaski. Z tego względu grzech oprócz duszy plami fizyczność człowieka, plami jego usta. „Skażone usta”, które przyjmują najświętsze ciało Jezusa, plamią ołtarz i znieważają samego Pana. W takim stanie grzesznik jest oddzie-

PACJAN, Zachęta do pokuty 2, 3, dz. cyt., s. 29.
Por. tamże 12, 5, dz. cyt., s. 43.
8
Por. tamże 5, 3 ; 12, 2, s. 33 ; 42.
9
Por. tamże 4, 3, s. 32.
6
7
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lony od Boga, nie może przyjąć świętych sakramentów, musi być najpierw
oczyszczony przez czyny umartwienia i ascezy10.
Grzech czyni także „bezbożnymi ludzkie ręce”, które z jego powodu
nie mogą być wyciągnięte w stronę świętego ołtarza, nie mogą go dotykać.
Pasterz iberyjski podpiera się w tym miejscu przykładem ze Starego Testamentu, historią Uzzy, który dotknąwszy Arki Pana skażonymi dłońmi ściągnął na siebie gniew Boga, a tym samym najwyższą karę – śmierć fizyczną
(por. 2 Sm 6, 6–8). „Gdy naród żydowski sprowadził do Jerozolimy arkę Pana
z domu Izraelity Abinadaba, Uzza, który mając nieczyste sumienie dotknął
krawędzi arki, poniósł śmierć, chociaż zbliżył się nie po to, by coś z niej przywłaszczyć dla siebie, lecz aby podtrzymać ją, gdy zachwiała się po potknięciu
jednego z wołów. Wymaga On takiego szacunku dla boskiej powagi, że nie
zniósł nawet pomocy zuchwałych dłoni. Woła bowiem Pan i rzecze: «Każdy kto jest czysty, będzie jadł mięso, a kto dotknąłby mięsa ofiary zbawiennej, a nieczystość ciążyłaby na nim, ten będzie wykluczony spośród ludu»
(Kpł 7, 20)”11.
Ołtarz Pański, tak jak kiedyś Arka Pana, jest znakiem Bożej obecności,
Świętego oddzielonego od tego, co grzeszne. Ołtarz i ofiara na nim składana
są uświęcone Boskim wejrzeniem. Według Pasterza iberyjskiego przed tym
stołem drżą święci i aniołowie. Dlatego do spraw świętych należy podchodzić z wielkim szacunkiem oraz czystością rytualną i moralną. „Bezbożne
ręce” grzesznika nie mogą dotykać świętości, nawet w przypadku ratowania przed upadkiem i zniszczeniem znaków Bożej obecności, gdyż stają się
one rękami zuchwałymi. Kara za złamanie tej zasady jest surowa – zarówno
w relacji ze współbraćmi (niegodny człowiek zostaje wykluczony ze wspólnoty, przez co nie może zasiadać do uczty, podczas której składa się ofiarę
zbawienną) jak i w relacji z Bogiem (grozi mu kara śmierci).
Popełnienie zbrodni nie tylko ściąga nieczystość na duszę człowieka i na
jego cielesność, ale także sprowadza „skażanie umysłu”. Rozum zainfekowany skutkami grzechu śmiertelnego błądzi w myśleniu, wprowadzając zamęt
także w sumieniu ludzkim12. Zamieszanie w umyśle i w sumieniu wzmaga
się, kiedy człowiek słyszy od osób liberalnych, że grzech nie jest tragedią
i nie trzeba się nim przejmować. „Twarde to słowa, ale ci, którzy nazywają
was [grzeszników] szczęśliwymi, wprowadzają was w błąd, zwodzą wasze

Por. tamże 12, 2, s. 42.
Tamże 6, 3, s. 35.
12
Por. tamże 6, 2, dz. cyt., s. 34–35.
10

11
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stopy na bezdroża. Kto łagodnie traktuje winnych, którzy upadli, ten wskazuje niewinnym drogę bezprawia”13.
Pacjan, będąc biskupem Barcelony, troszczy się o powierzony mu lud.
Jako pasterz przestrzega swoje owce przed konsekwencjami przekroczenia
Bożych Przykazań14 oraz błaga grzeszników o podjęcie czynów pokutnych15.
Prosi upadłych, aby nie obrażali się na niego, kiedy potępia złe obyczaje16.
Wytrwale apeluje do sumienia swoich wiernych o podjęcie drogi nawrócenia. W swojej teologii rozróżnia dwa rodzaje sumienia: sumienie nieczyste
(mala conscientia)17 – splamione zbrodnią, a także sumienie zranione (vulnerata conscientia)18 – splamione zbrodnią oraz dodatkowo obarczone grzechem
niegodnego przyjęcia Komunii Świętej. W naszych rozważaniach opisaliśmy
do tej pory sumienie nieczyste i konsekwencje wynikające z popełnienia
grzechów śmiertelnych. Przyjrzyjmy się teraz sumieniu zranionemu.

SKUTKI NIEGODNEGO PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ
„Pomyśl, jaką zbrodnię [scelus] popełnia ten, kto niegodny [indigus]
przystępuje do ołtarza”19. Niegodne przystępowanie do Komunii Świętej jest
grzechem. W hierarchii grzechów nie jest to jednak zbrodnia rozumiana jako
crimen. Nie jest to także grzech powszedni określany terminem peccatum. Dla
Pacjana jest to stan pośredni, stąd niegodne spożywanie ciała i krwi Pańskiej
nazywa scelus. Termin ten, podobnie jak crimen, ma konotację prawną, karną.
Scelus jest więc obciążony wagą większą niż peccatum, a mniejszą niż crimen,
jest czymś pośrednim. O wadze niegodnego przystępowania do Komunii
Świętej mówi: „W Pierwszym Liście do Koryntian Paweł tak powiedział:
Ktokolwiek – rzecze – by pożywał albo pił kielich Pański niegodnie, winny będzie
ciała i krwi Pańskiej20. Zadrżeliście czy nie? Winny będzie – powiada – ciała
i krwi Pańskiej. Winny ludzkiej śmierci nie mógłby być uniewinniony, czyż
więc ujdzie cało ten, kto zbezcześcił (violator) ciało Pańskie? Kto pożywa – rzecze – i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije 21. Trwając przy termino13
14
15

Tamże 5, 5, s. 34.
Por. tamże 1, 1, s. 29.

Por. tamże 12, 3, s. 42–43.

Por. tamże 1, 4, s. 30.
17
Por. tamże 6, 2, s. 34–35.
18
Por. tamże 8, 2, s. 36–37.
19
Tamże 7, 5, s. 36.
20
Tamże 7, 1, dz. cyt., s. 35.
21
Tamże 7, 3, s. 36.
16
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logii karnej oraz powołując się na teologię św. Pawła zawartą w Pierwszym
Liście do Koryntian, Biskup Barcelony zestawia ze sobą niegodne spożywanie ciała i krwi Pańskiej z zabójstwem człowieka. Wyprowadza z tego wniosek, że skoro ten, który zadał śmierć fizyczną jakiemuś człowiekowi, będąc
winnym (reus) musi za to ponieść zasłużoną karę, to powinien ją ponieść
również ten, kto z nieczystym sumieniem przystępuje do Komunii Świętej,
gdyż staje się on winnym (reus) śmierci Chrystusa. Pożywanie świętych postaci w stanie grzechu jest określone przez Pacjana jako czyn świętokradczy,
zbezczeszczenie (violator22), które skutkuje potępieniem (iudicium). „Lękajcie
się przeto, umiłowani, sprawiedliwych sądów, zaniechajcie błędu, potępcie
rozkosze. Piekło i Otchłanie otwierają swe szerokie łono dla niegodziwych.
Po chwilowej udręce dusz dla zmartwychwstałych ciał również jest zgotowana wieczna męka23. Przypatrzcie się w Ewangelii bogaczowi, który cierpi
tylko udręki duszy. Jaka zaś kara spadnie w końcu na zmartwychwstałe ciała! Jakie będzie jej towarzyszyć zgrzytanie zębów! Jaki strumień łez popłynie
z oczu!”24.
Biskup Barcelony wskazuje na sąd Boży, który dosięgnie tych, którzy
niegodne spożywali Komunię z crimen na swoim sumieniu. Na sądzie zostanie wymierzona dla takich chrześcijan sprawiedliwa kara za to przewinienie.
Będzie nią wieczne potępienie, które określane jest mianem piekła. Powołując się na perykopę o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16, 19–31), Pasterz iberyjski
określa dwa rodzaje udręk piekielnych. Podobnie jak grzech plami fizyczność i duchowość człowieka, tak samo cierpienia piekielne dosięgną duszę
i ciało grzesznika. Potępienie wieczne będzie więc męką dla duszy ludzkiej,
a po zmartwychwstaniu ciała na końcu czasów także męką cielesną, cierpieniem tak niewyobrażalnym, jak ewangeliczne zgrzytanie zębów z bólu czy
obfite łzy z oczu. Dlatego Pacjan napomina: „Bądź czujny, grzeszniku, lękaj
się w swym sercu obecnego sądu, jeśli taką rzecz uczyniłeś. Dlatego – mówi
[św. Paweł] – między wami wielu chorych i słabych i wielu pomarło (1 Kor 11, 30).
Jeśli więc ktoś nie obawia się rzeczy przyszłych, niech przynajmniej wzdryga
się przed obecną chorobą i obecną śmiercią. Gdy nas sądzą – rzecze – karanie
odbierzemy od Pana, byśmy z tym światem potępieni nie byli (1 Kor 11, 32)”25.
Tak jak popełnienie crimen sprowadza na człowieka skażenie jego duszy, fizyczności, umysłu i sumienia, tak zaciągnięcie na sobie scelus skutkuje
22
Termin łac. violator pochodzący od czasownika violo (popełnić świętokradztwo)
można przetłumaczyć jako świętokradca.
23
PACJAN, Zachęta do pokuty 11, 5, dz. cyt., s. 41–42.
24
Tamże 11, 7, s. 42.
25
Tamże 7, 4, dz. cyt., s. 36.
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potępieniem duszy ludzkiej oraz splamieniem fizyczności człowieka. Stąd
choroba, słabość i śmierć fizyczna jest przykrą konsekwencją grzechu. Lęk
więc przed takim cierpieniem zadawanym ciału, którego w pewnej mierze
człowiek doświadczał w swojej przeszłości, powinien przestrzegać ludzi
przed niegodnym spożywaniem ciała i krwi Pańskiej. Jeśli więc potępienie wieczne jest niewystarczającym argumentem za życiem w łasce, gdyż
grzesznik nie boi się przyszłego sądu Bożego, niech lęka się przynajmniej
sądu na tym ziemskim świecie, który sprowadza empiryczne dręczenie ludzkiej cielesności. „Jeżeli uważacie za nędzną swoją duszę, ochrońcie przed zepsuciem przynajmniej lud, ochrońcie przed zepsuciem kapłanów. Apostoł
woła: Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza (1 Kor 5, 6)”. Co uczynisz ty, z powodu którego ma cierpieć cała wspólnota braci? Czy przeżyjesz, skazując
na śmierć tylu innych? Czy usprawiedliwisz się, gdy niewinni obciążą cię
odpowiedzialnością, gdy Kościół nazwie cię sprawcą swoich nieszczęść”?26.
Jeśli grzesznik za nic ma potępienie duszy oraz cierpienie zadawane
swemu ciału, niech wzruszy się przynamniej sytuacją wspólnoty, do której
należy, ponieważ jeśli cierpi jeden z członków, cierpi cała wspólnota. Z tego
powodu Pasterz iberyjski jako kolejny skutek niegodnego przyjmowania Komunii Świętej podaje zgorszenie. Za św. Pawłem z Pierwszego Listu do Koryntian ilustruje, że jak zakwas ma moc sfermentować całe ciasto, tak grzech
jednego ze członków wspólnoty przyczynia się do osłabienia całego Kościoła. Każdy grzech śmiertelny bowiem niszczy relację względem trzech podmiotów: zadaje zranienie w relacji grzesznik – Bóg (dusza umiera dla Boga),
osłabia więzi we wspólnocie (budzi zgorszenie) oraz sprowadza komplikacje
na duszę, ciało, umysł i sumienie samego grzeszącego.
Ponadto dla Pacjana zgorszenie polega na pokazywaniu innym możliwości grzeszenia. Niesie to za sobą brzemię odpowiedzialności za innych. Ci,
którzy do tej pory byli niewinni w swojej moralności, widząc niegodne przyjmowanie Komunii przez grzeszników z crimen na sumieniu, narażają się na
możliwość powielenia tych samych grzechów. Brak natychmiastowego, widzialnego skutku niegodnego pożywania ciała Chrystusa może ośmielić innych do podobnych niegodziwości. Ferment zepsucia niewinnych jest więc
przewinieniem, za które odpowiedzialność musi ponieść gorszyciel. Poza
tym niewinni oskarżą na sądzie winnych ich moralnej destrukcji, co pozwala stwierdzić, że niegodne przyjmowanie Komunii sprowadza na wspólnotę
nieszczęście, a osobisty grzech chrześcijanina nie jest wyłącznie jego prywatną sprawą. Bezapelacyjnie wpływa on na cierpienie Kościoła, osłabiając tym
26

Tamże 8, 1, s. 36.
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samym całą wspólnotę27. Stąd Kościół ma prawo upominać swoich wiernych,
jeśli grzeszą i nie szukają drogi nawrócenia, a kapłani, zgodnie z poleceniem Jezusa, mogą zatrzymywać lub odpuszczać grzechy. „Oto powtórnie
Apostoł zwraca się do kapłana: Rąk na nikogo nie wkładaj zbyt prędko i nie bierz
udziału w grzechach cudzych (1 Tm 5, 22) […] Zatem błagam was, bracia, ze
względu na niebezpieczeństwo grożące mi również, w imię Pana, którego
nie zamkną rzeczy zatajone: przestańcie ukrywać zranione sumienie!”28
W czasach współczesnych Pacjanowi liturgia pojednania grzesznika
z Bogiem i z Kościołem polegała na wieloetapowych rytach pokutnych, których ostatnim elementem był gest włożenia przez kapłana rąk na głowę penitenta. Udzielenie rozgrzeszenia pokutującemu powinno być czynione z roztropnością. Stąd Kościół wyznaczał warunki, jakie winien spełnić grzesznik
w celu skorzystania z łaski sakramentu pokuty: powstrzymanie się od dalszego grzeszenia (nawrócenie), wyznanie swoich grzechów przed Kościołem
(pokuta publiczna), wykazanie żalu w podjęciu długoletnich czynów pokutnych29. Warto zauważyć, że Pasterz iberyjski, podejmując problematykę
niegodnego spożywania ciała Chrystusa, dużo miejsca poświęca tematyce
wyznawania swoich grzechów.

GODNE PRZYJMOWANIE KOMUNII
PO WCZEŚNIEJSZYM WYZNANIU SWOICH GRZECHÓW
„Żadne ciało nie cieszy się z udręczenia swoich członków, owszem,
tak samo cierpi i współdziała dla ich uleczenia. Gdzie jest jeden lub dwóch,
tam jest Kościół – Kościół, czyli Chrystus. Przeto ten, kto nie ukrywa swoich
„Grzech, jako obraza Boga, nie ma jedynie wymiaru indywidualnego, będąc osobistym przewinieniem, za które każdy jest odpowiedzialny, i które dotyczy tylko grzesznika […] ma on także wymiar społeczny, który dosięga wspólnoty eklezjalnej, osłabiając
zdrowie wszystkich członków i szerząc się w ciele Kościoła, którego chorym członkiem
jest grzesznik. W rzeczywistości, Kościół, który jest święty de iure non de facto, nie jest
wspólnota świętych; żyją w nim sprawiedliwi i grzesznicy”(tłum. własne). C. GRANADO, Ecclesia Mater, [w:] Pacien de Barcelone et l’Hispanie au IVe siècle, red. D. BERTRAND,
J. BUSQUETS, M. MAYER OLIVÉ, Paris 2004 s. 230.
28
PACJAN, Zachęta do pokuty 8, 2, dz. cyt., s. 36–37.
29
Por. S. GONZALES, La disciplina penitencial de la Iglesia Española en el siglo IV, „Revista Española de Teologia” 1 (1941), s. 339; S. GONZALES, La penitencia en la primitiva
Iglesia Española, Salamanca 1950, s. 73–79; C. VOGEL, Le pécheur et la penitence dans l‘Église
ancienne, Paris 1966, s. 27–50; V. SAXER, Discipline sacramentaire, w: Pacien de Barcelone et
l’Hispanie au IVe siècle, red. D. BERTRAND, J. BUSQUETS, M. MAYER OLIVÉ, Paris 2004,
s. 248–255.
27
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grzechów przed braćmi, wsparty łzami Kościoła, zostaje oczyszczony modlitwami Chrystusa”30. Biskup Barcelony poucza, że grzesznik nie jest pozostawiony samemu sobie. Przygarnia go Chrystus, przygarnia go wspólnota
Kościoła, proponując drogę pokuty. Pokutowanie jednak poprzedzone ma
być przyznaniem się (confesio) przed braćmi i siostrami do swojego grzechu.
Dojrzałe wyznanie grzechu powinno być zatem mądre, dobre31, szczere, prawidłowe, bezpośrednie32. Pacjan ubolewa jednak nad tym, że wśród jego
wiernych są tacy, którzy boją i wstydzą się wyznawać swoje grzechy: „Cóż
osiągniesz oszukując kapłana, czy to okłamując go przez pozostawienie go
w niewiedzy, czy też udowodnienie występku, by nie osiągnął pełnego poznania?”33.
Dla otrzymania rozgrzeszenia penitent winien wyznać Kościołowi
zbrodnię, jakiej dokonał. Wspólnota braci nakładała wtedy za konkretny czyn
grzeszny dany rodzaj czynu pokutnego, a cały Kościół jest reprezentowany
w osobie kapłana. Stąd Biskup Barcelony zaznacza, że kapłan musi mieć wiedzę oraz poznanie danego grzechu, aby nałożyć na penitenta właściwą pokutę oraz wyznaczyć mu odpowiedni czas, po którym może otrzymać łaskę
pojednania z Kościołem. Oszukiwanie, okłamywanie, zatajenie grzechu jest
wykroczeniem przeciw Bogu, wspólnocie i sobie samemu. Z tego względu
Kościół, który bierze odpowiedzialność za każdego ze swoich wyznawców,
aby nie uczestniczyć w grzechu cudzym, nawołuje do nieukrywania swojego
sumienia. Pacjan próbuje zatem odpowiedzieć na pytanie: co takiego sprawia, że ludzie zatajają swoje grzechy?
„Przyjmijcie lekarstwo, jeśli zaczęliście tracić nadzieję, jeśli poznaliście,
żeście nędzni, jeśli lękacie się. Kto nazbyt zaufał sobie, ten jest niegodny
przebaczenia. Na kogo spojrzę – mówi Pan – jeśli nie na pokornego i spokojnego
i bojącego się moich słów (Iz 66, 2)”34. Pierwszym czynnikiem wpływającym
na ukrywanie grzechów według Pasterza iberyjskiego jest pycha człowieka.
Zaufanie sobie, swoim niedojrzałym myślom i nieuformowanemu sumieniu
wpływa na zagłuszanie właściwej wrażliwości. Takie subiektywne odczucie wypiera to, co obiektywne – przykazania Boże, naukę Kościoła. Rodzi
to w człowieku stan niewinności, przekonanie, że to on ma racje. Taki rodzaj pychy powoduje stwardnienie serca, które staje się niegodne przyjęcia
przebaczenia. Pycha jest więc kultem swojej myśli i swoich racji. Przyjmuje
PACJAN, Zachęta do pokuty 8, 5, dz. cyt., s. 37.
Por. tamże 9, 1, s. 38.
32
Por. tamże 2, 4, s. 31.
33
Tamże 8, 2, s. 36–37.
34
Tamże 6, 1, s. 34.
30
31
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ona także drugie oblicze – fałszywego poniżania siebie. Człowiek sądząc, że
jest doskonały, nagle popełnia grzech, który go przybija i rodzi się w nim
przekonanie, że jest nędzny oraz niegodny prosić Boga o miłosierdzie. Pycha
i poniżanie siebie wywołuje później stan panicznego lękania się Bożej sprawiedliwości. Strach taki odbiera ludziom nadzieję na lekarstwo, którym jest
pokuta. Pamiętając o tym, Pacjan proponuje pracę nad pokorą, spokój serca
i zdrową bojaźń Bożą. „Wzywam najpierw was, […] którzy szydzicie z Bożej
cierpliwości, którzy Bogu co milczy, jak gdyby o tym nie wiedział, przedstawiacie splamioną duszę i zbezczeszczone ciało35. Czy Bóg przestał się zajmować naszymi sprawami? Czyżby wycofał się poza okrąg świata i z nieba
nie patrzy na nikogo? Czy jego cierpliwość jest niewiedzą? Tak nie jest – powiesz. Widzi zatem, co czynimy, a jednak znosi, daje czas na pokutę, udziela
zwłoki swojemu Chrystusowi, aby nie poginęli od razu ci, których odkupił.
Zrozum to dobrze, grzeszniku: Pan czeka na ciebie; jeśli chcesz, możesz się
z Nim pojednać”36.
Ponadto Biskup Barcelony zaznacza, że cierpliwość Boga względem
grzeszącego jest łaską. Wypływa ona ze skarbca Bożego miłosierdzia, ale
człowiek może źle wykorzystać otrzymane dary37. Co gorsza, może szydzić
z Bożych łask. Przekonanie, że Bóg milczy, nie widzi naszych grzechów czynionych w samotności, jest nie tylko błędem wiary we wszechwiedzę Boga,
ale prowadzi także człowieka do wypaczenia sumienia, z powodu którego
nie wyznaje on swoich grzechów oraz na starych zbrodniach zaciąga dalsze
nieprawości38. Bóg zna nasze serce, zajmuje się naszymi sprawami, patrzy na
nas, widzi wszystko, co czynimy, daje czas na nawrócenie, które człowiek
winien wykorzystać na czynienie pokuty. Drugim więc czynnikiem wpływającym na ukrywanie swoich grzechów jest błędna wiara we wszechwiedzę
Boga oraz szydzenie z Bożej cierpliwości poprzez niegodne przyjmowanie
Komunii. „Wzywam najpierw was, którzy splamiwszy się zbrodnią, odrzucacie pokutę. Was – mówię – nieśmiałych po dopuszczeniu się plugastwa,
tchórzliwych po popełnieniu grzechu, którzy nie wstydzicie się grzeszyć,
a wstydzicie się wyznawać grzechy, którzy z nieczystym sumieniem dotykacie świętości Boga i nie lękacie się Bożego ołtarza, którzy zbliżacie się do
dłoni kapłańskich i przed oblicze aniołów ufni w waszą niewinność”39.

PACJAN, Zachęta do pokuty 6, 2, dz. cyt., s. 34–35.
Tamże 6, 4, s. 35.
37
Por. tamże 3, 4, s. 31–32.
38
Por. tamże 9, 2, s. 38.
35

36

39

Tamże 6, 2, dz. cyt., s. 34–35.
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Tym, co jednak najbardziej zamyka grzeszników na wyznanie swoich
grzechów, jest wstyd. W teologii Pacjana wstyd równoważny jest z lękiem,
strachem, dlatego zamiennie używa on następujących terminów: erubeo40,
erubesco41, verecundus42, timeo43, pudeo44, metuo45, reformido46, vereor47, pudor48,
pigeo49, dubito50. Wszystkie te określenia można uszeregować w następujące
rodzaje wstydu, które występują w teologii Pasterza iberyjskiego: wstyd po
i w czasie popełniania zbrodni, wstyd przed wyznaniem grzechów, przed
wspólnotą, przed wspólnikami grzeszenia, przed Bogiem i przed podjęciem
pokuty. Reasumując, wstyd podsycony lękiem zamyka człowieka na prawdę
i uwolnienie, przez co staje się powodem zatajania popełnionych zbrodni.

WSTYD POWODEM NIEGODNEGO PRZYJMOWANIA KOMUNII
„Rozsądni pacjenci nie lękają się lekarzy, nawet ukryte organy ciała mają
być amputowane lub wypalone. Przypomnijmy sobie ludzi, którzy nie wstydząc się zakrytych i skromnych części ciała, znieśli skalpel, kauter, czy ową
niezmiernie ciężką dokuczliwość proszków. A ile warte jest to, czego ludzie
im udzielili?”51. Biskup Barcelony apeluje do swoich wiernych o rozsądek.
W sprawach duchowych winno się postępować po właściwym rozeznaniu
swojej sytuacji. Tak jak w świecie medycyny, chory kierując się rozsądkiem
podporządkowuje się wskazówkom lekarza, tak w sprawach religijnych
grzesznik powinien z pokorą przyjąć za lekarstwo na swoje zranione sumienie pokutę, którą zaleca mu Kościół. Chory musi wyzbyć się wstydu przed
medykiem, który chce go zbadać. Nie może obawiać się operacji, lekarstw,
amputacji. To, co zakryte, intymne i skromne, winno pokazywać się tylko
tym, którzy, niosąc człowiekowi pomoc, są w stanie zabliźnić bolące rany.
„A czy grzesznik będzie się lękał? Czy będzie się obawiał zyskać życie
wieczne za obecnie doznany wstyd? Czy potajemnie odsunie błędnie ukryPor. tamże 2, 3 ; 8, 3, s. 30 ; 37.
Por. tamże 6, 2; 8, 4; 8, 5; s. 34–35 ; 37 oraz tenże, List III, 10, 3, dz. cyt., s. 90.
42
Por. PACJAN, Zachęta do pokuty 2, 3 ; 6, 2, dz. cyt., s. 30 ; 34–35.
43
Por. tamże 2, 3; 6, 1; 6, 2; 7, 4; 8, 4; 8, 5, s. 30 ; 34–37.
44
Por. tamże 2, 3, s. 30 ; PACJAN, List I 5, 6, dz. cyt., s. 55.
45
Por. PACJAN, Zachęta do pokuty 7, 4, dz. cyt., s. 36.
46
Por. tamże, 4, 4, s. 32–33.
47
Por. tamże, 8, 3, s. 37.
48
Por. tamże, 8, 4, s. 37.
49
Por. PACJAN, List III 27, 1, dz. cyt., s. 108–109; tenże, List I 5, 6, dz. cyt., s. 55.
50
Por. Tamże, 10, 3, dz. cyt., s. 90.
51
PACJAN, Zachęta do pokuty 8, 3, dz. cyt., s. 37.
40
41
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wane rany od wyciągniętych dłoni Pana? Czy jest coś, co sprawia, że wstydzi
się ten, kto Pana znieważy? Jeśli tak, to czy nie lepiej temu czemuś zginąć,
abyś ty, skruszony wstydem teraz, nie musiał umierać we wstydzie? Nie dając miejsca wstydowi, więcej skorzystasz z jego zagłady, lepiej jest bowiem,
aby on zginął zamiast ciebie”52. Wstyd naturalnie pojawia się w człowieku
po tym, jak zawiedzie drugiego. Bóg Ojciec wyciąga jednak dłonie w geście
przebaczenia i niesienia pomocy grzesznikowi, poświadczając tym samym,
że Boże miłosierdzie jest dostępne dla każdego pokutującego, choćby ten popełnił crimen lub scelus. Dlatego Pacjan zachęca grzesznika, by niczego się nie
lękał, gdyż celem wstydu nie jest lęk, ale skrucha serca. Prawdziwie wzbudzony żal jest konieczny do przyznania się do popełnionych win53, ponieważ
w walce o życie wieczne lepiej jest według Pasterza iberyjskiego, aby zginął
wstyd, niż żeby została potępiona dusza. Niebezpieczeństwem jest bowiem
życie w stanie grzechu, łaską zaś otrzymanie od Pana uwolnienia. „Zaiste,
niech grzech budzi odrazę, ale pokuta niech nie budzi odrazy. Niech przynosi wstyd narażanie się na niebezpieczeństwo grzechu, ale niech nie przynosi
wstydu uwolnienie”54.
Wstyd ma negatywne konsekwencje, jeśli wywołuje w człowieku strach
przed przyznaniem się do swoich grzechów. Istnieje jednak pozytywne
działanie wstydu. Po upadku powinien rodzić on żal za grzechy, a przed
uczynkiem zniechęcać chrześcijanina do wyboru drogi zniewolenia. „W końcu, bracie Sympronianie, nie wstydź się przyłączyć do większości”55. Istnieje
jeszcze jedno oblicze wstydu. W polemice z Sympronianem, należącym do
sekty nowacjan56, Biskup Barcelony zachęca go do podjęcia pokuty, porzucenia fałszywej drogi wiary i przyłączenia się do Kościoła. To jednak będzie
możliwe tylko wtedy, kiedy Sympronian przyzna się do błędnego myślenia
i porzuci niewłaściwy wstyd. Trud takiego działania tkwi w tym, że Sympronian musiałby opuścić szeregi swojej społeczności i tym samym przyłąTamże, 8, 4, dz. cyt., s. 37.
Por. PACJAN, List III 21, 3, dz. cyt., s. 102-103. H. Bourgeois zaznacza, że Pacjan
podkreśla dwa czynniki zaistnienia odpuszczenia grzechów: posługi kapłana rozgrzeszającego penitenta oraz prawdziwej skruchy (vera paenitentia) połączonej z prawdziwym zadośćuczynieniem (vera satisfactio) pokutnika. Zob. H. BOURGEOIS, Hier et aujourd’hui, w:
Pacien de Barcelone et l’Hispanie au IVe siècle, red. D. BERTRAND, J. BUSQUETS, M. MAYER OLIVÉ, Paris 1994, s. 293.
54
PACJAN, List I 5, 6, dz. cyt., s. 55.
55
PACJAN, List III 27, 1, dz. cyt., s. 108–109.
56
Por. P. MATTEI, La figure de Novatien dans les écrits à Simpronien, [w:] Pacien de
Barcelone et l’Hispanie au IVe siècle, red. D. BERTRAND, J. BUSQUETS, M. MAYER OLIVÉ,
Paris 2004, s. 187–196.
52

53
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czyć się do większości, do Kościoła. Taki stan rzeczy wywołuje w nim wstyd
przyznania się do błędnej drogi, a tym samym blokuje w nim myśl o zbawieniu. I choć człowiek zdaje sobie sprawę z popełnianych błędów, ów wstyd
podsyca w nim trwanie na niewłaściwej drodze, bronienie jej do końca. „Powiedz, czy Tomasz nie wątpił w zmartwychwstanie po zmartwychwstaniu
Pana? Czy Pan nie karci oskarżonego o niedowiarstwo, gdy pokazuje blizny
po gwoździach, przebite ręce, ranę w boku, i gdy tak mówi do niego: Nie
bądź niedowiarkiem, ale wierzącym (J 20, 27). Czy nie przyjął upokorzenia? Czyż
natychmiast nie wyznaje (confiteo) swojego Boga i Pana? Czy nie usprawiedliwia go owo wyznanie (exomologesis)?” 57
Dyskusja Pasterza iberyjskiego z Sympronianem dostarcza nam także
kolejnego argumentu biblijnego, a mianowicie przykładu Tomasza Apostoła,
który zgrzeszył niedowiarstwem w zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus nie
odepchnął jednak niedowiarka, lecz wyciągnął do niego ręce, pokazując mu
rany po gwoździach i zachęcając do wzbudzenia prawdziwej wiary. Dopiero upokorzenie, czyli pokora otworzyła go na wzbudzenie aktu wiary. Pacjan zaznacza, że wyznanie Tomasza było dwuetapowe. Najpierw polegało
na wyznaniu (confiteo) ustami i sercem, że Chrystus to prawdziwy Pan i Bóg,
następnie na pokazaniu w czynach konsekwencji pierwszego wyznania, czyli podjęciu czynów pokutnych (exomologesis)58. Tomasz Apostoł może być
więc przykładem dla każdego chrześcijanina, który popełnił grzech, jak szukać drogi pojednania i otrzymania przebaczenia Bożego. Tę drogę stanowią
niewątpliwie wiara i pokora, które pozwalają człowiekowi porzucić fałszywy wstyd i, po wyznaniu swoich win Kościołowi, podjąć trud pokutowania.
„Przeto, ten, kto nie ukrywa swoich grzechów przed braćmi, wsparty łzami
Kościoła, zostaje oczyszczony modlitwami Chrystusa”59.Żadne usprawiedliwianie siebie (wiara we własną niewinność) ani żadna sekciarska społeczność
nie są w stanie oczyścić człowieka z zaciągniętych nieprawości. Przebaczenie
PACJAN, List III 10, 3, dz. cyt., s. 90.
Exomologesis (eksomologeza) – słowo pochodzenia greckiego, które początkowo
oznaczało wyznanie swoich grzechów, które odbywało się prawdopodobnie na Eucharystii (w tym kluczu znaczeniowym należałoby odczytać przywołanie słowa przez Pacjana
w Zachęcie do pokuty 10, 4. Pasterz iberyjski cytuje wówczas tekst z 2 Kor 7, 10 opowiadający o Azariaszu, który czynił eksomologeze ze swymi towarzyszami przed Bogiem. Chodziłoby więc o coś w rodzaju spowiedzi powszechnej). Od czasów Tertuliana eksomologeza zmienia swoje znaczenie i oznacza szereg aktów pokutnych (o których wspomina
Pacjan w Zachęcie do pokuty 10, 6) związane z institutio paenitentiae (pokutą publiczną).
Por. K. BARDSKI, „Exomologesis” en S. Paciano de Barcelona, Scripta Theologica 21 (1989),
s. 117–124; A. MARTÍNEZ SIERRA, Teología penitencial se San Paciano de Barcelona, „Miscelánea Comillas” 47–48 (1967), s. 84.
59
PACJAN, Zachęta do pokuty 8, 5, dz. cyt., s. 37.
57

58
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daje Jezus, i to On włącza na nowo chrześcijanina we wspólnotę Kościoła60.
Zewnętrznym tego świadectwem jest przyjęcie z czystym sumieniem ciała
i krwi Pańskiej – komunii zbawionych.

PODSUMOWANIE
Naturalne dla dojrzałego chrześcijanina jest żyć po przyjętym chrzcie
świętym w łasce uświęcającej. Nie dla każdego jest to jednak proste, gdyż
człowiek doświadcza różnorodnych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, zachęcających go do wybrania drogi przyjemnej i łatwej, która niejednokrotnie staje w opozycji do Bożych przykazań. Przekroczenie ich, choć nie
zawsze jest buntem przeciwko Bogu, zawsze staje się tragedią grzechu, czy
to powszedniego (peccatum), czy śmiertelnego (crimen). Każdy grzech niszczy
więc relacje człowieka z Bogiem, ze sobą samym i ze wspólnotą. Chrystus
wychodzi do nas z pomocą. Poprzez Kościół daje łaskę rozgrzeszenia. Z sakramentu pokuty i pojednania może skorzystać każdy wierny, który wyzna
swoje nieprawości przed kapłanem oraz wspólnotą kościelną i ze skruszony
sercem podejmie trud pokutowania.
Św. Pacjan zdaje sobie sprawę, że przyznanie się do własnych słabości
jest bolesne, okraszone lękiem i poczuciem wstydu. Nie ma jednak innej drogi prowadzącej do uwolnienia. Trzeba więc umieć porzucić fałszywy wstyd,
upokorzyć się, kierować się w wyznawaniu grzechów pokorą. Dobrze ukierunkowany wstyd wzbudza prawdziwy żal za grzechy oraz staje się przestrogą przed dalszym grzeszeniem. Niedojrzale przeżyty, podsycony lękiem
wstyd zamyka człowieka jeszcze bardziej w sobie samym. Tak bardzo, że
przychodzi pokusa wyciągnięcia świętokradczych rąk po łaskę pojednania
i Komunii Świętej. Nawet jeśli chrześcijanin poszedł za tą niegodną myślą
i zaciągnął na swoim sumieniu grzech (scelus), wyjście z stanu potępienia jest
możliwe. Trzeba tylko (i aż) wyznać swoje grzechy, żałować i czynić pokutę,
gdyż Pan okazuje pokutnikom swoją łaskę uwolnienia przez Kościół i w Kościele.

60

Por. tamże 1, 4, s. 30.
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UNWORTHY ACCEPTANCE OF THE HOLY COMMUNION
IN THE TEACHING OF PACIAN OF BARCELONA
Lord’s body and blood admission issue, based on Pacian’s of Barcelona study, is
risen by an author of the article. Shame before confessing sins before a priest, human’s
pride, own humiliating, mistaken faith in divine omniscience, mocking God’s patience
is considered to be the reason for sacrilegious Eucharist reception. It is reminded that
unworthy Communion receiving is a sin (scelus). Consuming undignified Communion
by a Christian means being guilty of Christ’s death. Eternal condemnation, experiencing
illnesses, weakness and biological death, people’s scandalizing and inflicting suffering to
a community seems to be an effect of such behavior. That state can be left only in one way:
sins must be confessed and a path of penance must be taken.
tłum. Bartłomiej Bartosik
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KREATYWNOŚĆ I NOWATORSTWO
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
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Ponowna lektura papieskiej encykliki Humanae vitae inspiruje do podjęcia naukowej refleksji nad rolą nauczycieli wychowania przedszkolnego
w dziele wykształcenia i wychowania dzieci. Papież zwraca bowiem uwagę,
że konieczny jest głębszy i skuteczniejszy wpływ wychowawczy na dzieci, by
dorastając, mogły właściwie ocenić prawdziwe, ludzkie wartości i spokojnie
oraz prawidłowo rozwijać swoje duchowe i fizyczne siły1. Jest to głównie zadanie rodziców oraz rodziny, ale umiejętne wsparcie ze strony kreatywnych
nauczycieli wychowania przedszkolnego może stać się kluczem do sukcesu
w dziele wychowania młodego pokolenia.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki nowatorskich rozwiązań stosowanych przez nauczycieli przedszkoli. Wykorzystując metodę
eksploracji danych zastanych, wywiadu oraz ankiety, autorzy dokonali przeglądu literatury na temat innowacji, określili podstawy prawne prowadzenia
działalności nowatorskiej, wskazali uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz podali przykłady zastosowań praktycznych. Odnieśli się również do
wyników ewaluacji zewnętrznej, przytaczając wypowiedzi nauczycieli, dyrektorów oraz spostrzeżeń ewaluatorów na temat nowatorstwa. Zastosowa1
Por. PAWEŁ VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), 21 (skrót: HV).
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ne metody pozwoliły na wskazanie wychowawczych korzyści, jakie daje kreatywność nauczycieli oraz wdrażanie nowych rozwiązań w pracy z dziećmi.
Istotą kreatywnej, wspierającej rozwój dziecka edukacji jest proces tworzenia i rozwijania się określonych środowisk wychowawczych, w których
żyje młody człowiek. Odpowiednio zorganizowana i prowadzona przez
profesjonalnie przygotowanych nauczycieli edukacja przedszkolna pełni
bardzo ważne zadanie wspierające rozwój małego dziecka. Spośród wielu
funkcji edukacji przedszkolnej wyróżnia się: opiekuńczo-wychowawcze,
rozwojowe i poznawcze. W potocznym rozumieniu sprowadzają się one do
zapewnienia dzieciom opieki w czasie pracy obojga rodziców. Tymczasem
do nadrzędnych zadań procesu wychowawczo-edukacyjnego w przedszkolu należy wspieranie ogólnego rozwoju dziecka, a także rozwijanie szeroko
rozumianych kompetencji aktywnopoznawczych. Przede wszystkim chodzi
o zaspokojenie naturalnej u dzieci w tym wieku ciekawości świata. Warto
podkreślić, że dziecko w tym okresie próbuje upodobnić się do środowiska,
w którym żyje. Wynika to z jego zdolności do identyfikowania się oraz naśladowania ważnych dla niego osób czy postaci. Dziecko poznaje swoje otoczenie, odkrywa normy w nim obowiązujące oraz stara się je respektować.
Dotyczy to także życia religijnego. Przedszkolak, posiadając zdolność do
naśladownictwa oraz identyfikowania się, uczestniczy, choć jeszcze bezkrytycznie, w życiu religijnym znaczących dla niego osób: rodziców, członków
rodziny, nauczycieli religii2.
Problematyka innowacyjności działań przedszkoli była przedmiotem zainteresowania wielu badaczy: A. Klim-Klimaszewskiej3, I. Adamek4,
K. Lynch5, T. Gordona6, K. Ferenz7, A. Brzezińskiej8, E. Rostańskiej oraz
Por. M. BORDA, Antropologiczne fundamenty przyszłego autonomicznego życia wiarą
w nauczaniu religii dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja małego dziecka. Wychowanie
i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian, red. E. OGRODZKA-MAZUR, U. SZUŚCIK,
B. OELSZLAEGER-KOSTUREK , t. 10, Cieszyn–Kraków 2017, s. 181.
3
Por. A. KLIM-KLIMASZEWSKA, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2011.
4
Por. I. ADAMEK, Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia, [w:] Wczesna
edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, red. I. ADAMEK, Z. ZBRÓG, Kraków 2011,
s. 11–30.
5
Por. K. LYNCH, Oświata jako miejsce zmiany: dbanie o równość i przeciwdziałanie niesprawiedliwości, [w:] Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, red. G. MAZURKIEWICZ,
Kraków 2012, s. 29–64.
6
Por. T. GORDON, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2002.
7
Por. K. FERENZ, Współczesne funkcje przedszkola, „Wychowanie w Przedszkolu”
(1999) nr 4, s. 243–250.
8
Por. A. BRZEZIŃSKA, Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych na dziecko w wieku przedszkolnym, Poznań 1986.
2
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K. Wójcik9. Ich zdaniem innowacje pedagogiczne to nowe wytwory materialne lub symboliczne mające na celu wprowadzenie do praktyki nieznanych dotychczas zmian o charakterze ulepszeń. W przedszkolu oznaczają
osiągnięcie lepszych od dotychczasowych wyników wychowawczych i dydaktycznych. Innowacja pedagogiczna polega na zmianie struktury całego
systemu oświaty lub tylko niektórych jego składników w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Dotyczą one zarówno pracy nauczyciela (metod i środków), jak i wychowania dzieci, treści programowych lub
warunków materialno-społecznej pracy przedszkola. Krystyna Ferenz podkreśla, że „[…] zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają do rozważenia
czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw”10.
Innowacje pedagogiczne mają do spełnienia określone cele. Można je
rozpatrywać w pięciu aspektach:
• Przedszkole – innowacje wpływają na poprawę skuteczności jego
działania, podnoszą efektywność wychowawczo-dydaktyczną oraz
modyfikują praktykę oświatową, polepszając warunki edukacji.
• Nauczyciel – innowacje rozbudzają potrzebę pracy niekonwencjonalnej i aktywności w kierunku doskonalenia własnego warsztatu oraz
realizacji ambicji zawodowych.
• Dzieci – innowacje dają korzyści, z których, w wyniku dokonanych
zmian, czerpać będą dzieci.
• Rodzice – innowacje rozszerzają kompetencje umożliwiające rodzicom twórcze włączanie się w proces edukacji i zapewniają podmiotowe relacje z pozostałymi uczestnikami życia przedszkolnego.
• Administracja przedszkolna – innowacje zmieniają hierarchię podstawowych zadań administracyjnych. Pierwszym z nich staje się zorganizowanie nauczycielowi takiego warsztatu pracy, aby ten mógł jeszcze lepiej wypełniać swoje funkcje oraz realizować założone zadania.
Dopiero później przychodzi czas na nadzór, kontrolę i egzekwowanie wyników pracy.
Reasumując, celem innowacji jest wprowadzenie ulepszeń w różnych
dziedzinach działalności edukacyjnej. Mogą dotyczyć nowych celów, treści,
funkcji, zasad i norm oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, mogą również wprowadzać do procesu wychowawczo-dydaktycznego nowe metody,
treści nauczania i środki kształcenia, nową organizację pracy oraz doświadczenie wspólnoty między nauczycielem, dzieckiem i rodzicami.
Por. E. ROSTAŃSKA, K WÓJCIK, Opieka i edukacja małego dziecka – doświadczenia
europejskie, Dąbrowa Górnicza 2016.
10
K. FERENZ, Współczesne funkcje przedszkola, dz. cyt, s. 243.
9
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UWARUNKOWANIA PRAWNE
1 września 2017 r. przestały obowiązywać przepisy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki11, a także przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty12 odnoszące się do innowacji. Aktualne pozostały jedynie przepisy Ustawy
wynikające z:
• art. 41 ust. 1 pkt 3 – do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej
należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę szkoły lub placówki,
• art. 50 ust. 2 – rada szkoły lub placówki opiniuje m.in. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
W świetle Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe13 działalność
innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:
• art. 1 pkt 18 – konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
• art. 44 ust. 2 pkt 3 – obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów,
• art. 55 ust. 1 pkt 4 – możliwość wspierania nauczycieli, w ramach
nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia,
przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli,
• art. 68 ust. 1 pkt 9 – obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły
warunków do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
Dz.U. 2002 r., nr 56, poz. 506.
Dz.U. z 2017 r., poz. 2198; 2203; 2361.
13
Dz.U. z 2018 r., poz. 996; 1000.
11

12
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• art. 86 ust. 1 – umożliwienie działalności w szkole lub placówce stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
Zgodnie z przyjętymi założeniami innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające
na celu poprawę jakości pracy przedszkola lub szkoły. W. Janiga i M. Grendus podkreślają, że „innowacja to również szansa na szukanie odpowiedzi
na nowe sytuacje edukacyjne poprzez stworzenie okazji do połączenia zdolności opanowania nowej i do niedawna niedostępnej technologii z rozpoznanymi potrzebami wynikającymi z dydaktyki lub dyscypliny procesu formacyjnego14”. Początkiem wdrożenia każdej innowacji jest zagwarantowanie
realizacji zadań konkretnej placówki oświatowej określonych w prawie
oświatowym, w szczególności w podstawie programowej. Nowa Podstawa
programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego15 wyznacza warunki i sposób jej realizacji. Obecnie jest to wymóg stawiany wszystkim przedszkolom. Dotychczas warunki realizacji Podstawy były jedynie zalecane.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
Jednym z istotnych zewnętrznych warunków twórczej pracy nauczyciela przedszkola jest stan i poziom materialnego wyposażenia stanowiska pracy. Determinuje on realne możliwości nowatorskich działań i motywuje do
ich podejmowania. Kreatywność nauczycieli wychowania przedszkolnego
w dużym stopniu wiąże się z jakością bazy dydaktycznej placówki. Ważną
kwestią w działalności nowatorskiej jest również dobra atmosfera panująca wśród członków grona pedagogicznego. Nauczyciele czują się w takich
warunkach lepiej, łatwiej im pokonywać różne trudności. Natomiast niekorzystny klimat w zespole, konflikty i brak wzajemnego zaufania wpływają
negatywnie na wyniki pracy.
Ważną rolę w zewnętrznych uwarunkowaniach nowatorskich i kreatywnych działań nauczycieli odgrywa dyrektor przedszkola. Znajduje się
W. JANIGA, M. GRENDUS, Innowacyjne środki dydaktyczne w pracy katechetycznej,
„Świat i Słowo” (2014) nr 1 (22), s. 201.
15
Dz.U. z 2017 r., poz. 356.
14
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on najbliżej tworzącej się innowacji i bezpośrednio odpowiada za pomoc,
jakiej powinno się udzielić nauczycielowi zaangażowanemu w postęp pedagogiczny. Istotnym czynnikiem zewnętrznym, warunkującym powodzenie wdrażania nowych rozwiązań pedagogicznych, jest system informacji
naukowo-pedagogicznej. Czasopisma pedagogiczne coraz więcej miejsca
poświęcają na informacje o aktualnych osiągnięciach i doświadczeniach polskich zagranicznych pedagogów.

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań wymaga od nauczyciela nie
tylko dużego profesjonalizmu, bycia specjalistą w swojej dziedzinie, ale również nawiązywania kontaktów z otoczeniem oraz ścisłego współdziałania
z zespołem, w którym pracuje. Powinien dobrze znać to, co stworzyli poprzednicy. Ponadto powinien cieszyć się realnym autorytetem, zdobytym
poprzez rozwijanie i pogłębianie swojej osobowości. Kreatywnego nauczyciela cechują także: stanowczość, silna motywacja, szerokie zainteresowania,
zamiłowanie do pracy, upór w dążeniu do celu, inicjatywa, krytycyzm, wiara
we własne siły, otwartość intelektualna16.
Należy uznać, że nauczyciele przedszkola posiadają duże możliwości
prowadzenia działalności innowacyjnej. Mimo to istnieją pewne przeszkody
w wykorzystaniu tego potencjału. Można do nich zaliczyć brak przygotowania merytorycznego, brak wsparcia ze strony kolegów, dyrekcji i rodziców,
obawę przed narażeniem na śmieszność i krytykę środowiska, brak wsparcia
finansowego, ograniczony dostęp do fachowej literatury, nieodpowiednie
warunki lokalowe, biurokrację oraz problemy z uzyskaniem aprobaty innowacji, ciągłe kontrole i potrzebę udowadniania sensowności wprowadzanej
zmiany. Są to przeszkody natury zewnętrznej, niezależne od nauczyciela.
Mogą sprawiać, że dla własnego spokoju nauczyciel wychowania przedszkolnego innowacji nie podejmuje.

PREZENTACJA PRZYKŁADÓW
Placówką oświatową, która realizuje działania o charakterze innowacyjnym jest, między innymi, Przedszkole Integracyjne nr 3 w Zawierciu, w którym realizowany jest program „Słyszę, widzę, czuję, dotykam. Wspieranie
16
Por. M. BORDA, Inspiracje katechezy kerygmatycznej w „Evangelii gaudium” i w literaturze przedmiotu, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 12 (2015), s. 21–23.
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rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zabaw sensorycznych” autorstwa Pauliny Pichety, Sylwii Macherzyńskiej i Anny Kalecińskiej17.
Autorki piszą, że głównym założeniem oddziaływań integracji sensorycznej jest: motywowanie dzieci do aktywności poznawczej i ruchowej, ćwiczenie sprawności lokomocyjnej i manipulacyjnej, korekta nieprawidłowej
postawy ciała, doskonalenie zmysłów, wyrabianie samodzielności i zaradności, obniżanie niepokoju i lęku, nauka współdziałania w grupie, zmniejszenie lęku przed poruszaniem się w przestrzeni, zwiększenie samodzielnej
aktywności ruchowej oraz poprawa funkcjonowania społecznego. Program
ten jest nakierowany na aktywizację i rozwój zmysłów oraz wzrost sprawności ruchowej18.
Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację bodźców napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania
i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami19. Terapia
integracji sensorycznej określana jest mianem naukowej zabawy. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców
zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Celem programu realizowanego w Przedszkolu Integracyjnym nr 3
w Zawierciu jest wprowadzenie dziecka w świat zmysłów bez stresu, w warunkach dla niego znajomych i przyjaznych. Program zakłada:
• usprawnianie umiejętności samoobsługowych,
• naukę współdziałania w grupie,
• zmianę nawyków ruchowych na właściwe.
Terapia integracji sensorycznej kierowana jest w pierwszej kolejności
do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być również stosowana jako
metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z danym zaburzeniem chorobowym, wśród których najczęściej występują takie problemy, jak: mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, brak zdolności widzenia, opóźnienie rozwoju mowy, jąkanie
się, ADHD, zespół Downa, autyzm, inne sprzężone zaburzenia. Metoda ta
sprawdza się także w terapii dzieci z grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po
uszkodzeniach okołoporodowych. Jest również odpowiednia dla dzieci prawidłowo się rozwijających.
Por. http://p3zawiercie.jur.pl/kategorie_span/oferta (24.06.2018).
Por. tamże.
19
Por. http://www.pstis.pl (dostęp: 15.04.2018).
17
18
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Zdaniem autorek zakładane efekty realizacji programu to: prawidłowe
nawyki ruchowe, właściwe poruszanie się w przestrzeni lub mniejszy lęk
przed poruszaniem się w przestrzeni, lepsze wykonywanie czynności samoobsługowych, lepsza kontrola nad ruchami (większa ich precyzja i celowość),
poprawa koordynacji ruchowej, zwiększenie samodzielnej aktywności ruchowej, aktywność i zaradność, wydłużenie koncentracji uwagi nad zadaniem, rozróżnianie i rozumienie bodźców sensorycznych, czerpanie radości
z własnej aktywności, umiejętność właściwego zachowania się (adekwatnie
do sytuacji) oraz nawiązanie właściwych relacji społecznych.
Przeprowadzona ewaluacja programu (obserwacja uczniów podczas
zajęć, zapisy w dzienniku, dokumentacja pracy indywidualnej na zajęciach
rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju) potwierdziły, że jego
realizacja przyniosła spodziewane efekty.
Wśród rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego
nr 3 w Zawierciu została przeprowadzona ankieta. Grupę badawczą stanowiło 137 rodziców, z czego ankiety wypełniło 123, co stanowi 89,8% badanych.
Głównym problemem badawczym były wybrane formy współpracy przedszkola z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych
prowadzonych w ramach programu. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że głównym powodem udziału rodziców w zajęciach warsztatowych
w ramach realizowanego programu było wspólne, ciekawe spędzanie czasu
z własnym dzieckiem (73%), poszerzenie wiedzy na temat rozwoju dziecka
i jego umiejętności (67%) oraz integracja z grupą dzieci i dorosłych (65%).
Rodzice w większości bardzo dobrze ocenili spotkania warsztatowe (86%).
Wprowadzona w Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Zawierciu innowacja „Słyszę, widzę, czuję, dotykam. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym z wykorzystaniem zabaw sensorycznych” wymagała od
nauczycieli ogromnej wiedzy i doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo widocznych pozytywnych efektów prowadzonych działań w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do
30 czerwca 2017 r., nauczycielki postanowiły kontynuować je w następnym
roku szkolnym. Dostrzegły potrzebę prowadzenia dalszych ćwiczeń w zakresie rozwijania sprawności ruchowej dzieci w połączeniu z elementami
terapii ręki oraz integracji sensorycznej.
Obowiązek doskonalenia przez nauczycieli warsztatu pracy wynikający
z art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karty Nauczyciela)20 poprzez udział
w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego przekłada
się na wymierne efekty ich pracy. Coraz większą popularnością wśród na20

Dz.U. z 2018 r., poz. 967.
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uczycieli przedszkoli cieszą się zajęcia praktyczne. Wielu z nich jako motto
swoich programów może przyjąć słowa papieża Pawła VI z encykliki Humanae vitae: „Dzieci są najcenniejszym darem”21. W tym duchu realizowany
jest w Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej projekt pt. „Mały odkrywca”, opracowany
przez nauczycielkę Annę Matecką22.
Zdaniem nauczycieli tej placówki najlepszym sposobem zaspokojenia
naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Stanowią one podstawę wielokierunkowego rozwoju
dziecka. „Chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane
z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji”23.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego uwzględnia treści służące wszechstronnemu rozwojowi dziecka oraz
zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki. Aktywność badawcza uczniów może występować
w dwóch różnych postaciach. Pierwszą z nich jest samodzielne odkrywanie.
Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas
pracy, ale jednocześnie uczy się metodą prób i błędów, i w związku z tym
jest narażone na wiele trudności i porażek. Drugi sposób to ten, w którym
nauczyciel zajmuje rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań,
udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje dziecko
podczas badań i eksperymentów.
Zdaniem A. Mateckiej „[…] małe dzieci same eksperymentują, jeśli wiedzą (domyślają się), że coś ciekawego może się zdarzyć. Żeby aktywność
poznawcza wystąpiła w takim stopniu, który miałby większe znaczenie
dla jego rozwoju, należy tę aktywność u dzieci stymulować i ukierunkowy
wać”24. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie której dziecko
ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze w momencie, gdy styka się z nowymi bodźcami czy sytuacjami.

HV 9.
Por. https://sp26dg.edupage.org (23.04.2018).
23
Por. tamże.
24
Tamże.
21

22
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W założeniach autorka sprecyzowała cele projektu. Wśród nich należy
wymienić: rozbudzanie ciekawości wobec zjawisk zachodzących w przyrodzie i wokół dziecka, poszerzenie zasobu słownictwa technicznego, motywowanie dzieci do podejmowania aktywności, trening cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do rozwiązania zagadki, wzrost zainteresowania światem
przyrody, zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej, budzenie
ambicji, stymulacja sensoryczna najmłodszych25.
Opisane nowatorskie projekty edukacyjne pozwalają wyodrębnić charakterystyczną dla kreatywnych przedszkoli formę pracy, którą jest zabawa
badawcza. Jest to jeden z rodzajów spontanicznej działalności związanej
z operowaniem przedmiotami, którego treścią są czynności poznawcze polegające na odkrywaniu nieznanych dotychczas dziecku przedmiotów i zjawisk. Podmiotem działania w zabawie jest dziecko wraz ze swymi potrzebami poznawczymi, z potrzebą zdobywania orientacji w świecie. Źródłem
zabaw badawczych jest otaczająca dziecko rzeczywistość, która w naturalny
sposób oddziałuje i rozwija potrzebę poznawania świata. Zabawy badawcze
to zabawy, w których dzieci dążą do poznania właściwości rzeczy lub zrozumienia sensu zjawisk na drodze obserwacji oraz prostych eksperymentów.
W zabawie badawczej ważne jest dla dziecka gromadzenie doświadczeń, wiadomości i wiedzy o świecie oraz doskonalenie umiejętności korzystania i posługiwania się nowymi przedmiotami, a także doznawanie przyjemnych przeżyć intelektualnych i estetycznych.

NOWATORSTWO PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
W BADANIACH EWALUACYJNYCH
Podejmowana w niniejszym artykule problematyka nowych rozwiązań
dydaktyczno-wychowawczych stosowanych w przedszkolach była również
przedmiotem badań ewaluacyjnych26. Autorzy artykułu, z uwagi na wykonywanie funkcji ewaluatorów, posiadają dostęp do danych umieszczonych na
Platformie Nadzoru Pedagogicznego. Aby wskazać, w jaki sposób działania
nowatorskie postrzegane są przez nauczycieli i środowisko, przeprowadzono
analizę danych zastanych w zakresie wymagania „W przedszkolu stosuje się
nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci”. W tym celu wykorzystano wyniki ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach
na terenie całej Polski w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 sierpnia 2015 roku.
Tamże.
Więcej na ten temat por. B. MARZEC, Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów – analizy i refleksje, Dąbrowa Górnicza 2016.
25
26

Kreatywność i nowatorstwo nauczycieli wychowania przedszkolnego

223

Pierwsze pytanie zamknięte skierowane do nauczycieli w ankiecie brzmiało: „Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym wprowadził/a
Pan/i nowatorskie rozwiązania / innowacje / eksperymenty metodologiczne lub dydaktyczne w swojej pracy? Wyniki badań w tym obszarze prezentuje poniższa tabela.
Lp.
1
2
3
4
5

Odpowiedź
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
brak odpowiedzi

Suma

Liczba odpowiedzi
942
333
37
16
18
1346

% wszystkich
69,99
24,74
2,75
1,19
1,34
100

N = 1346 Źródło: http://www.seo2.npseo.pl/seo_stats_quality (28.06.2016).

Z zaprezentowanych danych wynika, że 95% nauczycieli w tym lub
poprzednim roku szkolnym wprowadziło w swojej pracy nowatorskie rozwiązania (innowacje lub eksperymenty) metodologiczne lub dydaktyczne. Prawie 4% nauczycieli udzieliło na to pytanie odpowiedzi: „raczej nie”
i „zdecydowanie nie”. 1,34% nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, nauczyciele zostali
poproszeni o podanie przykładów takich działań. Oto jedna z odpowiedzi:
„Dzieci miały opiekuna grupy, była to maskotka uszyta przed jedną z mam.
Dzieci zabierały maskotkę do domu na sobotę i niedzielę. Maskotkę otrzymywały jako nagrodę za odpowiednie postępowanie i wzorowe zachowanie
w ciągu całego tygodnia. Rodzice zapisywali w zeszycie, co robiło dziecko
wspólnie z rodzicem i maskotką”.
Odpowiedzi na to samo pytanie udzieliło również 1063 dyrektorów
przedszkoli. Warto zwrócić uwagę na zaprezentowane przykłady:
• otrzymanie licencji realizacji programu edukacyjnego „Optymistyczne przedszkole” i profilaktycznego „Bezpieczne przedszkole” oraz
programu promującego zdrowy styl życia,
• opracowanie programu autorskiego związanego z propagowaniem
idei korczakowskich „Jesteśmy przyjaciółmi Króla Maciusia I”,
• zorganizowanie kółka matematycznego „Mali matematycy”,
• wewnętrzny program autorski dwóch nauczycielek „One są wśród
nas” wspomagający funkcjonowanie dzieci w obszarze emocjonalnym, społecznym i umysłowym,
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• projekt „Edukacja ekologiczna w przedszkolu” autorstwa dwóch nauczycielek,
• autorski program zajęć z zagadnień bezpieczeństwa z wykorzystaniem elementów dramy przygotowany przez dwie nauczycielki,
• „Regiony Polski. Polska pełna barw” – program wychowania plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa jednej z nauczycielek,
• projekt pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym „Bawię się i rozwijam w oparciu o naturalną potrzebę ruchu”, którego autorkami
były dwie nauczycielki,
• „Małymi krokami do świata sztuki” – autorski program zajęć artystycznych wprowadzających dzieci w świat sztuki autorstwa jednej
nauczycielki,
• spotkania z rodzicami dzieci z grupy najmłodszej w ramach integracji
i współpracy,
• animowanie indywidualnych spotkań w grupach z rodzicami w celu
prezentacji ich ciekawych zawodów bądź pasji,
• organizacja „Przeglądu śródziemnomorskiego tańca i piosenki ludowej” dla przedszkolaków,
• organizacja działań wspierających dla dziecka z orzeczeniem, tj. włączenie do grupy tzw. cienia,
• nawiązanie współpracy z „Wychowaniem w przedszkolu”, Uniwersytetem Warszawskim, Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji, Kolegium Nauczycielskim, Muzeum Etnograficznym,
• rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Mały wolontariusz”,
• akcje charytatywne.
Porównując odpowiedzi obu grup respondentów widzimy, że dyrektorzy podają zdecydowanie więcej przykładów niż nauczyciele. Wynika to
zapewne z szerszej perspektywy – oglądu działań wszystkich nauczycieli.
Nauczyciele natomiast ograniczają się do wskazania działań podejmowanych przez nich osobiście.
Nauczyciele (1416 respondentów) zapytani, dlaczego uznają te działania za nowatorskie, argumentowali, że nie słyszeli, aby w innych przedszkolach były podejmowane tego typu inicjatywy. Pojawiły się również szersze
wypowiedzi, na przykład: „Działania te uznawane są za nowatorskie, ponieważ wykraczają poza Podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Mają na celu poszarzanie wiedzy dzieci, rozwijanie zainteresowań, zdolności, kształtowanie nowych umiejętności, motywowanie do działania, np. na
rzecz ochrony środowiska, jak również wyzwalają ciekawość dzieci”.
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W prezentowanych badaniach poproszono również nauczycielki, aby
wskazały, na jakie potrzeby dzieci odpowiadają stosowane przez nie nowatorskie rozwiązania. Stwierdziły, że podejmując kreatywne działania i inicjatywy zapewniają zaspokojenie tzw. potrzeb wyższych, a mianowicie: potrzebę samorealizacji dziecka, szacunku i uznania (w tym potrzebę akceptacji
przez grupę rówieśniczą). W ocenie ankietowanych bardzo ważną kwestią
jest umożliwienie dzieciom rozwoju ujawnionych i potencjalnych zdolności,
a także zaoferowanie szansy na zaprezentowanie swoich dokonań i wytworów. Realizując różnorodne programy własne, w sposób atrakcyjny wzbogaca się wiedzę przedszkolaków o środowisku, społeczeństwie, świecie
przyrody, kultury i techniki, zapewniając im aktywne poznawanie drugiego
człowieka oraz elementów otaczającej je rzeczywistości.
Kolejne pytanie ankiety dla nauczycieli dotyczyło wpływu, jaki wywierają wprowadzone działania nowatorskie. Z odpowiedzi wynika, że dzieci
są dzięki nim bardziej twórcze, wykazują ciekawość poznawczą, rozwijają
talenty i zainteresowania. Ponadto w ocenie badanych działania nowatorskie
eliminują niepożądane zachowania.
Dyrektorzy przedszkoli (1064 respondentów) w odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie zwrócili uwagę na fakt, że wiek przedszkolny to
okres wzmożonej aktywności poznawczej i potrzeby działania. Zadaniem
wychowania przedszkolnego powinno być stwarzanie sytuacji, w których
dziecko znalazłoby zaspokojenie tych potrzeb. Jednym z zasadniczych elementów ułatwiających jego realizację jest stosowanie nowoczesnych metod
pracy z dziećmi. Dyrektorzy podzielili się z ewaluatorami następującymi
przykładami:
• elementy metody „Dobrego startu” Marty Bogdanowic rozwijającej
u dzieci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, współdziałania oraz nawiązywania relacji społecznych,
• gimnastyka twórcza Rudolfa Labana rozwijająca wyczucie płynności
ruchów w przestrzeni, ucząca współdziałania z drugą osobą,
• pedagogika zabawy Klanzy pozwalająca zdobywać wiedzę przez
twórcze myślenie oraz czynności manualne,
• werbalne postrzeganie edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, rozwijające myślenie oraz radosną
postawę wobec poznania,
• twórczy ruch Carla Orffa umożliwiający powiązanie muzyki z ruchem,
• rozwijanie inwencji twórczej metodą Batti Strauss, pozwalającą na radosny odbiór dzieła oraz radość wspólnoty tworzenia.
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Zdaniem dyrektorów dzięki tym metodom rozwija się u dzieci twórcze myślenie, działanie, współdziałanie, wyrażanie się ruchem, ukazywanie
swej indywidualności, kontakty społeczne, orientacja w przestrzeni, analizator słuchowy oraz wzrokowy.
Ewaluacyjnymi badaniami objęto również partnerów przedszkoli (958
respondentów), którzy w czasie wywiadu zostali zapytani, czy w przedszkolu w pracy z dziećmi podejmuje się działania nowatorskie. Oto przykładowe
odpowiedzi:
„Nowatorskim działaniem jest stworzenie grup Montessori w zielonogórskich przedszkolach”.
„Pamiętam w przedszkolu [...] wstawiono komputery zdobyte z instytucji zaprzyjaźnionych, dzięki czemu pojawiały się elementy innowacyjności polegające na wprowadzaniu nowoczesnych technicznych środków
nauczania. Dziś można powiedzieć, że przedszkole ma potencjał i jest to
kontynuacja poszukiwania nowych metod nauczania oraz wychowania”.
„Z ramienia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w ubiegłym roku
szkolnym, prowadziłam warsztaty dla rodziców pt. «Jak mówić, żeby
dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły». Szkoliłam
rodziców i myślę, że to są też nowatorskie metody pracy z dziećmi poprzez rodziców. Tym warsztatom przysłuchiwali się również nauczyciele,
starając się stosować zaproponowane rodzicom zasady komunikacji. Pracownicy przedszkola uczyli się motywowania do pracy, jak radzić sobie
z trudnymi sytuacjami dotyczącymi zachowania dzieci”.
„Można mówić o szerokim spektrum zadań, które podejmują dzieci
wspólnie ze swoimi nauczycielkami, by mogły wykazać swoje talenty
i zdolności, biorąc udział w różnych przeglądach, festiwalach, ponieważ
nie wszystkie placówki przystępują do tego typu działań. Należy dodać,
że mamy w przedszkolu bardzo dużo tego typu działań, które umożliwiają dzieciom wykazywanie się talentami27”.

Wypowiedzi partnerów wskazują na szeroki wachlarz nowatorskich
działań podejmowanych przez przedszkola zarówno w zakresie stosowanych metod pracy, wyposażenia czy współpracy z rodzicami, jak i rozwijania talentów dzieci.
Jednym z elementów ewaluacji jest obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczycieli. Wizytatorzy zadali im w także krótkim wywiadzie następujące pytania:
27

Por. http://www.seo2.npseo.pl/seo_stats_quality (28.06.2016).
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1. „Czy podczas zajęć pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? Proszę uzasadnić”.
Odpowiadając na pytanie o te konkretne zajęcia 5134 nauczycieli stwierdziło, że takie elementy na obserwowanych zajęciach nie wystąpiły. Zdaniem
niektórych elementy nowatorskie to między innymi: rozwijanie inteligencji
wielorakich poprzez samodzielne doświadczanie, eksperymentowanie, wyciąganie wniosków oraz elementy metody pedagogiki zabawy.
2. „Na jakie potrzeby dzieci odpowiada to nowatorskie rozwiązanie/
rozwiązania?”
Według nauczycieli (4457 respondentów) takie rozwiązania powinny
służyć między innymi: pobudzeniu do pracy półkul mózgowych, wspieraniu
naturalnego rozwoju zarówno dzieci wybitnie zdolnych, jak i dzieci mających trudności, wspomaganiu pozytywnego myślenia i równowagi emocjonalnej, a także rysowaniu oburącz, co sprzyja rozwojowi twórczego myślenia
i zdolności plastycznych oraz poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej28.
Na 1063 ewaluowanych przedszkoli w 129 omawiany obszar nie został
zagospodarowany, co dowodzi, że w tych placówkach nie są podejmowane
działania o charakterze nowatorskim.

ZAKOŃCZENIE
Z okazji 50. rocznicy podpisania encykliki Humanae vitae warto przypomnieć słowa papieża Pawła VI: „Dzieci […] samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra”29. Współczesne przedszkola mają ambicję wspierać rodziców
w dziele wychowania młodego pokolenia. Bez wątpienia kreatywne placówki, wprowadzające nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, są w tym kontekście nie tylko pożądane, ale również poszukiwane przez rodziców. Mówiąc o efektach edukacji, rzadko jednak myśli się
w kategoriach kreatywności oraz samodzielności w myśleniu, a przecież na
treść edukacji przedszkolnej składają się nie tyle wiadomości, co ogół doświadczeń zdobywanych przez dzieci. Dotyczy to zarówno domu rodzinnego, jak również odpowiedniego przedszkola. Proces wychowania wiele by
zyskał, gdyby przedszkola decydowały się na realizację odważnych innowacji pedagogicznych, które obejmowałyby różne strony osobowości dziecka,
bowiem w tym okresie podlegają one intensywnym procesom rozwojowym
pod względem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, społeczno-moral28
29

Por. tamże.
HV 9.
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nym i religijnym. Bez wątpienia należy dowartościować zabawy badawcze,
które są sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa różnorodne doświadczenia. Działając,
myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cechy i właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące
między badanymi przedmiotami i zjawiskami.
Źródłem zabaw badawczych jest otaczająca dziecko rzeczywistość, która w naturalny sposób oddziałuje i rozwija potrzebę poznawania świata. Zabawy badawcze to formy pracy, w których dzieci dążą do poznania właściwości rzeczy lub do zrozumienia sensu zjawiska w wyniku obserwacji oraz
przeprowadzenia prostych eksperymentów. Motorem działania pozostaje
zawsze ciekawość świata i charakteryzująca dzieci dociekliwość.

THE CREATIVITY AND INNOVATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS
After having read the Pope’s encyclic Humanae vitae, one gets inspired to focus on
the academic reflection on a pre-school teacher’s role in the process of educating and upbringing children. The aim of this article is to make the innovative subject area and the
solutions of the pre-school teachers which they use at work clearer. Using the method of
exploring the existing data, an interview and a survey, the authors have made a review
of the literature on innovation, and they have defined the legal bases for an innovative
activity, they have also pointed out external and internal conditioning and they have also
shown practical examples.
They have also referred to the results of the external evaluation, quoting the opinions of teachers, headmasters and remarks of evaluators as far as innovation is concerned.
The methods used made it possible to point out pedagogic advantages which comes with
the teachers’ creativity and their use of new solutions while working with children. The
pre-school education, when well-organized and run by properly-prepared teachers, plays
a very important role which supports development of a young person.
The most superior tasks of the pedagogic-educational in the pre-school is to support
general development of a young person, as well as developing widely-understood activecognitive competences. It is worth stressing that a child at this age tries to converge to
the surroundings where they live. It result from their ability to identify and copy people
who are important to them. A child gets to know their surroundings, discovers the rules
which are due and try to respect them. A similar situation takes place in the religious
life. A pre-school pupil, having an ability to copy and identify themselves, participates,
though uncritically yet, in the religious life of important people for them: parents, family
members, religion teachers.
tłum. Michał Borda
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POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI DAREM I ZADANIEM
REFLEKSJA NAD ADHORTACJĄ PAPIEŻA FRANCISZKA
GAUDETE ET EXSULTATE O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Słowa kluczowe: papież Franciszek, adhortacja, Kościół, świętość, świadectwo,
wspólnota, modlitwa
Key words: Pope Francis, exhortation, Church, holiness, testimony, community,
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Największym darem, jaki chrześcijanie mogą ofiarować Kościołowi i światu, jest świętość życia. Każdy chrześcijanin jest do niej powołany,
a przewodnikiem prowadzącym ku jej szczytom jest sam Chrystus, który
powiedział: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
Temat ten był bardzo bliski papieżowi Janowi Pawłowi II, podjął go także jego następca, Benedykt XVI, a po nim Franciszek. Ten ostatni poświęcił
zagadnieniu powołania do świętości ostatnią adhortację Gaudete et exsultate,
którą ogłosił 5 kwietnia 2018 r. Jest to już trzecia adhortacja apostolska papieża Franciszka po Evangelii gaudium (Radość Ewangelii) i Amoris Laetita (Radość
miłości). W czasie swego pontyfikatu Ojciec Święty napisał też dwie encykliki: Lumen fidei (Światło wiary) i Laudato si (o tematyce ekologicznej).
Sięgając po najnowszy papieski dokument, nie należy spodziewać się
traktatu o świętości, z naukowymi definicjami i analizami. Franciszek przekazuje nam tekst praktyczny, pokazujący, że Bóg pragnie naszego szczęścia
i oczekuje, że nie zadowolimy się przeciętnością, tylko sięgniemy po świętość. Tłumaczy, jak to zrobić i jakich narzędzi używać, by rozwijać własną
drogę świętości, a nie kopiować cudze wzory. Świeżość tej adhortacji nie po-
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lega na pisaniu o rzeczach nowych, bo powszechne powołanie do świętości
to ważny element odnowy soborowej; polega za to na odnowieniu języka,
jakim się o niej mówi i pisze. Adhortację tę czyta się z łatwością, miejscami napisana jest językiem wręcz mówionym, zrozumiałym dla każdego. Nic
dziwnego zatem, że Franciszek ten temat podejmuje, wszak jest to podstawowe zagadnienie duszpasterstwa.
Ojciec Święty zaznacza, że głównym zadaniem tego dokumentu jest naświetlenie problemu powołania do świętości. Posłannictwo to próbuje ująć
w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Tytuł adhortacji nawiązuje do słów, które Pan Jezus wygłosił podczas
Kazania na Górze, po wypowiedzeniu Ośmiu błogosławieństw: ,,Cieszcie się
i radujecie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 12). Dokument składa się z pięciu części zatytułowanych kolejno: Powołanie do świętości, Dwaj subtelni nieprzyjaciele świętości, W świetle mistrza, Pewne cechy świętości
w świecie współczesnym oraz Walka, czujność i rozeznanie.
W omawianej adhortacji Papież bardzo realistycznie patrzy na świętych. Widzi w nich tych, którzy znaleźli się już w obecności Boga i utrzymują
z nami więzy miłości i komunii; mówi, że to oni towarzyszą nam jako przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą. Dzięki temu nie musimy nieść sami tego,
czego w istocie nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Rzesza świętych Bożych
ochrania nas, wspomaga i prowadzi1.

KIM SĄ ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI?
Kiedy mówimy o świętych, myślimy zwykle o procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w których brane są pod uwagę oznaki heroiczności
w praktykowaniu cnót, ofiarowanie życia w męczeństwie, a także przypadki,
w których potwierdzono trwające aż do śmierci ofiarowanie swego życia dla
innych. Nie można jednak rezerwować świętości dla tych, którzy są beatyfikowani i kanonizowani – Papież Franciszek wyraźnie podkreśla, że Duch
Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym2.
Papież dostrzega więc świętość w rodzicach, którzy z wielką miłością
pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych i w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu,
FRANCISZEK, Adhortacja o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et
exsulatate”, (19.03.2018), Watykan 2018, 4. (skrót: GeE)
2
Tamże 6.
1
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widzi świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”,
świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by
użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości”3.
Niekiedy jednak może się nam wydawać, że pomiędzy świeckością
a świętością istnieje jakaś sprzeczność, że trudno być równocześnie i świeckim, i świętym. W przeszłości często rzeczywistość sacrum (świętości) przeciwstawiano rzeczywistości profanum (świeckości). Zdaniem Soboru Watykańskiego II rzeczywistość doczesna rządzi się własnymi prawami i posiada
własną autonomię. Autonomia ta dotyczy jednak organizacji i skuteczności
działania, a nie jego etyczności. Sobór przestrzega tutaj przed fałszywą autonomią, która odrywa prawa człowieka od prawa Bożego. Zwraca także uwagę, że nie da się osiągnąć w życiu społecznym jedności umysłów i serc bez
odwołania się do wiary i miłości (por. KDK 41 i 42).
Jan Paweł II, przemawiając w czasie pielgrzymki w Lubaczowie, podkreślał znaczenie neutralności światopoglądowej, a nie świeckości państwa:
„[…] postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym
zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni
wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden
sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”4.
Warto też pamiętać, że łacińskie pojęcie sacrum odnosimy zwykle do
rzeczywistości przedmiotowej (instytucje, czynności, rzeczy), natomiast
w odniesieniu do rzeczywistości podmiotowej używa się określenia sanctum
(sanctitas – świętość, stąd – sanctus – człowiek święty). Na temat świętości
osobowej tak pisał ks. Józef Tischner: „W perspektywie chrześcijańskiej autonomia człowieka splata się z autonomią jego sanctum. Jest jakaś przedziwna moc w głębi człowieka – moc, która ujawnia się w jego sporze ze złem.
To prawda, że człowiek jest źródłem zła: plami człowieka to, co wychodzi
z człowieka. Jest jednak również prawdą, że człowiek może przezwyciężyć
zło. Ma w rękach wszelkie środki i wszelkie narzędzia do tego – począwszy
od wolności, skończywszy na łasce. W walce tej pozostaje autonomiczny. Jeśli chce, to może… Ma moc zapoczątkowania dobra na tym świecie”5.

Tamże 7.
JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie mszy św. (Lubaczów 3.06.1991), [w:] JAN PAWEŁ
II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2004, s. 598.
5
J. TISCHNER, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 189.
3
4
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POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
Sobór Watykański II podkreślił bardzo wyraźnie, że do świętości powołani są wszyscy ludzie ochrzczeni (por. KK 39). Kościół potrzebuje świętych
chrześcijan; mało tego, bardziej potrzebuje świętych niż reformatorów, gdyż
święci są autentycznymi i największymi reformatorami. Wszyscy powinni
dążyć do świętości, ponieważ noszą w sobie jej zarodek, powinni rozwijać
tę świętość, która została im udzielona. Droga do tego celu prowadzi przez
wielkoduszne wypełnianie prawa Bożego. Można powiedzieć, że chrześcijanin to człowiek powołany do świętości, a normą jego życia jest sam Chrystus.
Powołanie do świętości jest więc niezbywalnym wymogiem tajemnicy
Kościoła, albowiem, jak pisze ks. Tischner, „Kościół jest wybraną winnicą,
dzięki której pędy żyją i wzrastają, karmione świętą i uświęcającą limfą samego Chrystusa; jest mistycznym ciałem, a jego członki mają udział w świętości Głowy, którą jest Chrystus; jest umiłowaną Oblubienicą Jezusa, za którą
On wydał samego siebie, aby ją uświęcić. Duch, który uświęcił ludzką naturę
Jezusa w dziewiczym łonie Maryi (Łk 1, 35), jest tym samym Duchem, który
mieszka i działa w Kościele, przekazując mu świętość Syna Bożego, który
stał się człowiekiem”6. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele
można znaleźć wszystko, czego potrzebujemy, aby wzrastać ku świętości7.
Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła8.
Należy z pokorą przyznać, że pośród wszystkich spraw codziennego
życia my, ludzie wierzący, często zapominamy o tym podstawowym powołaniu. Pochłaniają nas bieżące obowiązki i troski, konieczna praca i nie zawsze konieczne spotkania. Wydaje się nam także, że świętość jest niemożliwa
do osiągnięcia, że nas przerasta, że nas nie dotyczy. Tymczasem zanurzone
w doczesności życie człowieka zmierza ku czemuś, co przekracza możliwości ludzkiego pojmowania. Nasze życie stopniowo zanurza się w przestrzeni
życia bez końca. Zanurza się w Bogu. Zanurza się w Miłości.
Franciszek wspomina w swoim dokumencie także o dwóch subtelnych nieprzyjaciołach świętości. Są nimi współczesny gnostycyzm (wiara zamknięta w subiektywnych schematach, emocjach, doświadczeniach)9
i pelagianizm (postawa tych, którzy pragną sami się zbawić przez wyimaginowaną wierność normom i doktrynom)10. W części poświęconej nowym
Tamże.
Por. GeE 15.
8
Por. tamże 9.
9
Por. tamże 36–40.
10
Por. tamże 40–43.
6
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pelagianom wskazuje na ich obsesję na punkcie prawa, ostentacyjną troskę
o liturgię, doktrynę i prestiż Kościoła. Mam nadzieję, że tego rodzaju retoryka nie będzie młotem na tych, którzy w dzisiejszych rozchwianych czasach formułują – skądinąd słusznie – różne pytania i wskazują, że warto być
wiernym doktrynie i nauczaniu Tradycji Kościoła. Trzeba uważać, by nie zaszczepić ludziom fałszywego przeświadczenia o przeciwstawności między
duszpasterstwem a doktryną.
Papież Franciszek, wbrew temu, co myślimy, wyraźnie stwierdza, że
nie można się zniechęcać do świętości, koncentrując się na wzorcach, które
wydają się nieosiągalne. „Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić
i motywować, ale nie dzięki temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował
dla nas Pan. Liczy się to, aby każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył
z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił (por. 1 Kor 12, 7), a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było
dla niego pomyślane. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami, ale
istnieje wiele egzystencjalnych form świadectwa”11.

PODSTAWOWE WARUNKI ŚWIĘTOŚCI
„Aby być świętymi – stwierdza papież Franciszek – nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę,
aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie.
Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się
znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim
darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc
się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci
naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro
wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych”12.
Według papieża Franciszka „Święci nie są nadludźmi, ani też nie urodzili się doskonali. Są tacy jak my, jak każdy z nas. Są ludźmi, którzy zanim osiągnęli chwałę nieba, wiedli normalne życie, wypełnione radościami
11
12

Tamże 11.
Tamże 14.
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i smutkami, trudami i nadziejami. A co zmieniło ich życie? Gdy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy; poświęcili swoje życie służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez nienawiści i odpowiadając dobrem na zło, szerząc radość i pokój. Takie jest życie
świętych: ludzi, którzy z miłości do Boga nie stawiali Mu warunków w swoim życiu; nie byli obłudni; poświęcili swoje życie służbie innym, aby służyć
bliźniemu; znosili liczne przeciwności, ale bez nienawiści. Święci nigdy nie
czuli nienawiści”13.
Pełne szczęście osiągamy przez wierne praktykowanie błogosławieństw. Możemy to robić tylko wtedy, gdy Duch Święty napełnia nas swoją
mocą i uwalnia od słabości, egoizmu, samozadowolenia i pychy. Franciszek
skupia się na 25 rozdziale Mateuszowej Ewangelii, który zawiera konkretne
kryteria, według których będą oceniane nasze czyny. To swoisty rejestr pytań, które Pan nam postawi w dniu sądu. Franciszek komentuje każde błogosławieństwo i jego wezwanie, kończąc słowami: „to właśnie jest świętość”.
Być ubogim w duchu; reagować z łagodnością i pokorą; wiedzieć, jak płakać
z innymi; pragnąć i łaknąć sprawiedliwości; patrzeć i działać miłosiernie; zachować serce wolne od wszystkiego, co plami miłość; rozsiewać wokół siebie
pokój; godzić się każdego dnia na drogę Ewangelii, nawet gdyby miało to na
nas ściągnąć problemy: to właśnie jest świętość14.
Papież Franciszek wskazuje także na cztery warunki realizacji świętości. Są nimi: chęć wypełnienia życiowego powołania do miłości, odwaga
podjęcia wyzwań realizacji wymogów wiary i dawania świadectwa wierze,
ustawiczna praca nad sobą pojmowana jako doskonalenie duchowe swojej
osobowej i społecznej natury oraz troska o sprawy boskie i ludzkie na tym
świecie15. Jak widać, zdobycie świętości jest dla nas zadaniem, które należy
podjąć i zrealizować, bo od jego wypełnienia zależy cała nasza wieczność.
Papież Franciszek mówi jasno: „Świętości nie można kupić ani dać komuś
w prezencie, nie zdobywa się jej najlepszymi ludzkimi wysiłkami. Osiągamy
ją na drodze codziennego życia tylko wtedy, gdy wspierają nas cztery niezbędne elementy: odwaga, nadzieja, łaska i nawrócenie”16.
FRANCISZEK, Świętość nie jest przywilejem nielicznych. Anioł Pański 1.11.2013,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/ap_01112013.html,
(14.09.2018).
14
Por. GeE 71–94.
15
Por. J. WAL, Dialogi w słowie i czynie, Kraków 2013, s. 256.
16
FRANCISZEK, Dzień po dniu. Homilia wygłoszona w czasie Eucharystii w Domu św.
Marty, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_240520
16.html (24.05.2016).
13
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GŁÓWNE CECHY ŚWIĘTOŚCI
W omawianej adhortacji Ojciec Święty wymienia cechy świętości w świecie współczesnym, które uważa za szczególnie ważne. Są to: znoszenie, cierpliwość, łagodność, radość, poczucie humoru, śmiałość i zapał. Warto tym
cechom przyjrzeć się bliżej. Znoszenie, które jest pierwszą cechą świętości,
polega na stałej koncentracji na Bogu i na mocnym trwaniu w Tym, który kocha i wspiera. Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść
i przetrwać przeciwności, zmienne koleje życia, a także agresję innych, ich
niewierności i słabości: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8, 31).
Jest ono źródłem pokoju, który wyraża się w postawie świętego17.
Drugą cechą świętości jest cierpliwość. Dzięki stabilności wewnętrznej
świadectwo świętości wyraża się w naszym dynamicznym świecie, zmiennym i agresywnym, poprzez cierpliwość i trwanie w dobrym. Jest ono wiernością w miłości, gdyż ten, kto opiera się na Bogu (pistis), może być również
wierny wobec braci (pistós), nie opuszcza ich w chwilach trudnych, nie daje
się ponieść niepokojowi i trwa przy innych, nawet jeśli nie daje mu to natychmiastowej satysfakcji. Św. Paweł zachęcał chrześcijan Rzymu, aby „nikomu nie odpłacali złem za złe” (Rz 12, 17), aby nie chcieli sami wymierzać
sprawiedliwości i nie dali się zwyciężyć złu, ale by „zło dobrem zwyciężać”
(Rz 12, 21). Taka postawa nie jest oznaką słabości, lecz prawdziwej siły,
gdyż sam Bóg „jest cierpliwy, ale i potężny siłą” (Na 1,3). Słowo Boże wzywa
nas: „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością” (Ef 4, 31)18.
Trzecią niezbędną cechę zdobywania świętości stanowi łagodność. Musimy być czujni i walczyć z własnymi agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami, by nie pozwolić im na zakorzenienie się w nas: „Gniewajcie się,
a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (Ef 4, 26).
Gdy okoliczności nas przytłaczają, zawsze możemy uciec się do tej kotwicy,
jaką jest modlitwa błagalna, która prowadzi nas, byśmy na nowo znaleźli się
w rękach Boga i blisko źródła pokoju: „O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc” (Flp 4, 6–7). Również chrześcijanie mogą stać
się częścią sieci przemocy słownej tworzonej za pośrednictwem Internetu, na
różnych forach lub w przestrzeniach wirtualnej wymiany opinii. W mediach
katolickich także może dojść do przekroczenia granic, tolerowania obmowy
17
18

Por. GeE 112–113.
Por. tamże 113–114.
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i oszczerstwa. Może się wtedy wydawać, że szacunek dla reputacji innych
osób nawet w nich nie musi być ujęty w ramę jakichkolwiek norm etycznych19.
Czwartą cechę konieczną dla zdobycia świętości stanowi radość. Należy zauważyć, że jest to cecha, do której często powraca papież Franciszek.
Według niego święty jest zdolny do życia pełnego radości i poczucia humoru. Nie tracąc realizmu, oświeca innych pozytywnym i pełnym nadziei
duchem. Bycie chrześcijanami jest „radością w Duchu Świętym” (Rz 14, 17),
gdyż „miłość miłosierdzia koniecznie podąża za radością, ponieważ każdy
kochanek raduje się w jedności z ukochanym […] Stąd konsekwencją miłości
jest radość” (1 Tes 1, 6). Otrzymaliśmy piękno Jego słowa i przyjęliśmy je „pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego”. Jeśli pozwolimy Panu,
by wydobył nas z naszej skorupy i przemienił nasze życie, będziemy mogli
wypełnić to, o co prosił św. Paweł: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam: radujcie się!” (Flp 4, 4).
Piątą cechą potrzebną na drodze do zdobycia świętości jest poczucie humoru, niestety – niezbyt dziś wśród chrześcijan powszechne. Zazwyczaj radości chrześcijańskiej towarzyszyło poczucie humoru, tak widoczne na przykład u św. Tomasza Morusa, u św. Wincentego à Paulo, czy też u św. Filipa
Nereusza. Zły humor nie jest oznaką świętości: „usuń przygnębienie ze swego serca!”. Tak wiele otrzymujemy od Pana „do używania”, że niekiedy nasz
smutek związany jest z niewdzięcznością, z tak wielkim zamknięciem się
w sobie, że jesteśmy niezdolni do przyjęcia Bożych darów. Jego ojcowska
miłość zachęca nas: „Synu, […] staraj się o siebie […] Nie pozbawiaj się dobra dzisiejszego”. On chce, byśmy byli nastawieni pozytywnie, byśmy byli
wdzięczni, a nie zbyt skomplikowani: „Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się
z tego […] Bóg stworzył człowieka prawym; to człowiek zaczął potem szukać rożnych wybiegów”. W każdej sytuacji musimy zachować elastyczność
ducha20.
Szóstą z omawianych cech jest śmiałość. Świętość według papieża Franciszka jest też parezją, jest śmiałością i zapałem ewangelizacyjnym pozostawiającym ślad na tym świecie. Aby było to możliwe, sam Pan Jezus wychodzi nam na spotkanie i powtarza stanowczo, z pogodą ducha: „nie bójcie
się!” (Mk 6, 50). „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28, 20). Słowa te pozwalają nam pielgrzymować i służyć z taką
pełną odwagi postawą, jaką Duch Święty wzbudził w apostołach, inspirując
ich do głoszenia Jezusa Chrystusa. Śmiałość, entuzjazm, mówienie swobod19
20

Por. tamże 115–120.
Por. tamże 126.
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ne i z zapałem apostolskim – to wszystko zawarte jest w słowie parezja, jakim Biblia wyraża również zdolność do życia otwartego, czyli takiego, które
jest do dyspozycji Boga i braci. Jesteśmy istotami kruchymi, ale niosącymi
skarb, który czyni nas wspaniałymi. Może on ulepszać i uszczęśliwić tych,
którzy go przyjmują. Na tę misję składają się śmiałość i odwaga apostolska 21.
Ostatnią, siódmą cechą świętości jest zapał. Według papieża Franciszka wszyscy potrzebujemy bodźca Ducha, byśmy nie zostali sparaliżowani
strachem i wyrachowaniem, byśmy nie przywykli do poruszania się jedynie
w bezpiecznych granicach. Pamiętajmy, że w przestrzeni, która pozostaje zamknięta, w końcu pojawia się wilgoć powodująca chorobę. Bóg jest zawsze
nowością, która nieustannie pobudza nas do ruszania z miejsca, aby wyjść
poza to, co znane, udać się na peryferie i do granic. Tymczasem przyzwyczajenie zwodzi nas i mówi, że próby wprowadzania jakichkolwiek zmian nie
mają sensu, że w danej sytuacji nie możemy nic zrobić, że zawsze tak było,
a mimo to przetrwaliśmy. Z przyzwyczajenia nie mierzymy się już ze złem
i pozwalamy, aby rzeczy były takie, jakimi są lub jakimi niektórzy postanowili, że będą. Pozwólmy zatem, aby przyszedł Pan, obudził nas, aby wstrząsnął naszym odrętwieniem i wyzwolił nas z bezczynności. Rzućmy wyzwanie uleganiu nawykom, otwórzmy oczy i uszy, a zwłaszcza otwórzmy serca,
abyśmy dali się wstrząsnąć temu, co dzieje się wokół nas, oraz wołaniu żywego i skutecznego słowa Zmartwychwstałego22.

POTRZEBA WSPÓLNOTY I MODLITWY
W adhortacji Gaudete et exsultate Ojciec Święty podkreśla też, jak pomocne w drodze do świętości jest trwanie we wspólnocie z innymi ludźmi. Papież zauważa, że jeśli żyjemy w izolacji, bardzo trudno nam walczyć
z własną pożądliwością, z zasadzkami i pokusami diabła oraz egoistycznego
świata. Uwodzą nas one tak intensywnie, że jeśli jesteśmy zbyt samotni – ulegamy im, łatwo tracąc poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność23. A zatem uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać we dwoje.
W ten sposób realizują je niektóre święte wspólnoty, czego potwierdzeniem
są kanonizacje całych grup osób, które w sposób heroiczny żyły Ewangelią
lub ofiarowały Bogu życie wszystkich swoich członków24.
Por. tamże 132–135.
Por. tamże136–139.
23
Por. tamże 140.
24
Por. tamże 141.
21

22
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Ojciec Święty zwraca też uwagę na potrzebę dbania o „drobne szczegóły miłości”, czyli słowa proszę, dziękuję, przepraszam, czy też wzajemną
troskę o siebie. Ojciec Święty przypomina o realnym działaniu zła, wobec
którego należy zachować czujność. Jako broń w tej walce wymienia: „wiarę
wyrażającą się w modlitwie, rozważanie słowa Bożego, sprawowanie mszy
św., adorację eucharystyczną, sakrament pojednania, uczynki miłosierdzia,
życie wspólnotowe, zaangażowanie misyjne”25. Świętość, do której wzywa
nas Pan, wzrasta przez małe gesty. Papież podaje proste przykłady: „Pewna
kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu:
Nie, nie będę o nikim mówić źle. To jest krok ku świętości. Następnie w domu,
jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona,
siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która
uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by
porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok”26.
Powołanie do świętości związane jest także z misją i odpowiedzialnością powierzoną świeckim w Kościele i w świecie. Franciszek stwierdza, że
już „[…] samo przeżywanie świętości wynikające z uczestnictwa w życiu
świętego Kościoła jest pierwszym i fundamentalnym wkładem w budowanie kościelnej wspólnoty jako świętych obcowania”27. W Kościele jest wielu ludzi świętych, którzy, niejednokrotnie niezauważani przez świat, lecz oddani
całkowicie Bogu, wypełniają normalnie obowiązki codziennego życia. Świętość jest wreszcie warunkiem tego, by Kościół mógł spełniać w świecie swoją
zbawczą misję. Ona jest źródłem i miarą apostolskiego zaangażowania w Kościele. Pięknie na ten temat mówił papież Franciszek w sanktuarium w Łagiewnikach: „Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń,
wyjść, rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocnym jedynie w Nim”28.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa do grona świętych zaliczano
przede wszystkim męczenników, którzy – umierając za wiarę – dawali najwyższe świadectwo Chrystusowi i przelaną krwią potwierdzali swoją przyPor. tamże 162.
Tamże 16.
27
JAN PAWEŁ II, Adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II„Christifideles laici” (30.12.1988), Watykan 1988, 17.
28
JAN PAWEŁ II, Homilia papieża Franciszka wygłoszona 30 lipca 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, http://www.rp.pl/Swiatowe-Dni-Mlodziezy/160739976-Homilia-papieza
-Franciszka-wygloszona-30-lipca-w-Krakowie-Lagiewnikach.html (2.08.2016).
25
26
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należność do Kościoła. Jeszcze do niedawna panowało dość powszechne
przekonanie, że do świętości powołani są głównie papieże, biskupi, kapłani,
zakonnicy i zakonnice. W minionych stuleciach stosunkowo niewielu było
wiernych świeckich uznanych oficjalnie przez Kościół za świętych i wyniesionych do chwały ołtarza. Pod koniec XX wieku ich liczba znacznie wzrosła
za sprawą papieża Jana Pawła II, który podczas przywoływanej tu już pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku powiedział w Starym Sączu: „Jeżeli dziś
mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki
sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej.
Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta,
w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? Święta Kinga i wszyscy święci i błogosławieni XIII wieku dają odpowiedź: potrzeba świadectwa.
Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba
wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości,
które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności”29.
W związku z tym trzeba się starać dobrze wypełniać swoje życiowe zadania, nigdy nie tracąc perspektywy życia wiecznego, i poprzez codzienną
modlitwę oraz sakramenty święte zdążać drogami świętości, do której wzywa nas Chrystus. Nie można poświęcać się dla innych, podejmując coraz to
więcej zadań, a równocześnie zaniedbywać obowiązek troski o własną doskonałość. Ten, kto poświęca się dla innych, musi to czynić mądrze i odpowiedzialnie, a to oznacza, że nigdy nie powinien tracić z pola widzenia troski
o własną świętość. Tylko człowiek dbający o świętość może być autentycznym świadkiem Chrystusa w świecie i prowadzić innych do Niego. Gdyby
tak nie było, jego zaangażowanie byłoby bezowocne, bo to nie człowiek działa, ale działa w nim Chrystus. Trzeba być z Chrystusem, by iść do innych.
W czasie kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu Jan Paweł II wołał: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!
Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”30. A papież Franciszek dodaje: „Nie bójmy się świętości. Nie odbierze ona nam sił,

29
JAN PAWEŁ II, Nie lękajcie się być świętymi. (Stary Sącz 16.06. 1999), „L’Osservatore
Romano” (wyd. pol.) 20 (1999) nr 8 (215), s. 109.
30
JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie mszy św. Kanonizacyjnej bł. Kingi, (Stary Sącz,
16.06.1999), [w:] JAN PAWEŁ II, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979,, 1983, 1987, 1991, 1995,
1997, 1999. Przemówienia, homilie, Kraków 1999, s. 1172.
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życia ani radości. Wręcz przeciwnie!”31. Każdy chrześcijanin na tyle, na ile się
uświęca, staje się bardziej owocny dla świata. „Nie lękajmy się dążyć wyżej,
dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bójmy się pozwolić, aby nas
prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni nas mniej ludzkimi, ponieważ
jest spotkaniem naszej słabości z siłą łaski. W głębi, jak powiedział papież
Franciszek, „istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym”32.
Na zakończenie adhortacji Biskup Rzymu odwołuje się do przykładu
Maryi, która jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. Ukazuje drogę świętości i nam w niej towarzyszy. Ona jest Królową wszystkich
świętych.

ZAKOŃCZENIE
Człowiek został wezwany przez Boga do świętości. Świętość jest więc
dla niego darem i zadaniem. Od jej osiągnięcia zależy cała wieczność człowieka.
Nic więc dziwnego, że Kościół z całą mocą przypomina wiernym o tym
podstawowym obowiązku. Temat ten był bliski Soborowi Watykańskiemu II, a także papieżom posoborowym. Żywo zajmowali się nim także Jan
Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Ten ostatni poświęcił temu zagadnieniu
swoją trzecią adhortację zatytułowaną Gaudete et exsultate.
Świętość jest niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła, który potrzebuje świętych, gdyż są oni autentycznymi reformatorami. Wszyscy więc
powinniśmy dążyć do świętości – jest ona możliwa do osiągnięcia przez
wszystkich wierzących. Droga do niej prowadzi przez wielkoduszne wypełnianie prawa Bożego. Należy ją przeżywać nie tylko w kategoriach obowiązku, ale przede wszystkim w kategoriach bezgranicznej miłości do Boga,
który powołuje do niej i pomaga w jej osiągnięciu.

31
32

GeE 32.
Tamże 34.

Powołanie do świętości darem i zadaniem…

241

THE CALL TO HOLINESS AS A GIFT AND A TASK.
REFLECTION ON THE EXHORTATION OF POPE FRANCIS
GAUDETE ET EXSULATATE ON THE CALL TO HOLINESS IN TODAY’S WORLD
Man was called by God to holiness. Holiness is therefore a gift and a task. Man’s
entire eternity depends on it. No wonder that the Church strongly reminds the faithful of
this basic duty. This subject was close to the Second Vatican Council and the post-conciliar
popes. Pope John Paul II, Pope Benedict XVI and Pope Francis were all keen on it. It was
Pope Francis who dedicated to this issue his third exhortation, which he called “Gaudete
et exsultate”.
Holiness is an inalienable requirement of the mystery of the Church. The Church
needs saints because they are authentic reformers. Everyone should strive for holiness.
Holiness is possible for all believers to achieve. The path to achieving holiness leads
through the generous fulfillment of God’s law. It should be experienced not only in terms
of duty, but above all in terms of God’s boundless love, to which He calls us and which
He helps to achieve.
tłum. Tadeusz Borutka
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W dobie współczesnych technologii, możliwości organizacyjnych oraz
różnych form aktywności fizycznej zagospodarowanie czasu wolnego jest
niezwykle ważną kwestią. Nakreślenie kontekstu moralno-pedagogicznego
jest niezbędne w sytuacji, w której organizatorem czasu wolnego, a jednocześnie jego uczestnikiem, jest rodzina. Czas wolny inaczej jest rozumiany, jeśli
jest postrzegany w wymiarze daru Stwórcy, inaczej natomiast, jeśli utożsamia się go wyłącznie z formami rozrywki, swobodą lub dowolnością. Czas
wolny dzieci i młodzieży powinien być skierowany przede wszystkim na
wspólnotę osób. Możliwość przebywania ze sobą to dar, ale i zobowiązanie
moralne, z którym łączy się odpowiedzialność za poszczególnych członków
rodziny. Rodzice są zobowiązani do dbania o pożyteczne zagospodarowanie
czasu wolnego, uwzględniając tym samym moralno-pedagogiczne potrzeby
swoich dzieci.

ISTOTA, CEL I FUNKCJA CZASU WOLNEGO W RODZINIE
Jedną z podstawowych definicji czasu wolnego jest określenie bezpośrednio odnoszące się do jakiejś jednostki czasowej przeznaczonej na do-
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wolne zajęcia. Dla sprecyzowania tej terminologii należy dokonać pewnych
ustaleń definicyjnych uznawanych przez większość badaczy tego zagadnienia. Najczęstsze określenia podawane przez respondentów w ankiecie badawczej to: zabawa, odpoczynek, wczasy, rekreacja1. Zabawa i odpoczynek
to czynności wczasowania, część wypoczynku. O wartości człowieka mówi
sposób, w jaki spędza swój czas wolny. Brak odpoczynku silnie oddziałuje na człowieka jako psychofizyczną całość, jego zdrowie, relacje z ludźmi,
siłę, osiągnięcia osobiste i zawodowe. Przed zdefiniowaniem „czasu wolnego” należy zwrócić uwagę na to, jakie wartości przypisuje się dzisiaj temu
terminowi. Jedna z definicji mówi, że czas wolny to forma aktywna, niepozbawiona reguł, która jawi się jako pewnego rodzaju gra o określonych zasadach obowiązujących jej uczestników. Przyjmuje się, że zabawa zakłada
współpracę, relacyjność i kontakt z drugą osobą, dlatego można twierdzić,
że jest nastawiona na otwartość i relacje interpersonalne. Wczasy natomiast
kojarzą się z rodzajem zagospodarowania określonej jednostki czasowej
w danym miejscu, odpoczynkiem od codziennych zobowiązań oraz zredukowaniem obowiązków do minimum; ten rodzaj wolnego czasu niekoniecznie jest nastawiony na relacje z drugą osobą. Szeroko rozumiana rekreacja
obejmuje zarówno wypoczynek, jak i pracę nad sobą w połączeniu z hobby.
W tym przypadku mówi się o połączeniu gier, rozrywek, i zabaw2. Wymienione formy spędzania czasu wolnego najczęściej są realizowane w rodzinie,
podstawowej komórce społecznej. Rodzina najczęściej jest definiowana jako
małżeństwo posiadające określoną liczbę dzieci. Prawidłowe funkcjonowanie tej grupy powinno obejmować uczestnictwo we wszystkich możliwych
formach życia społecznego. Jej struktura ulega zmianom pod wpływem różnych interakcji, niemniej jednak tym, co definiuje ją jako rodzinę, jest zespół
norm i system wartości3. Każda rodzina buduje własny system oddziaływania na społeczeństwo, posiada szereg zasobów pozwalających tworzyć odmienne reguły i zasady codziennego życia.
Podstawowym środowiskiem doskonalenia i wychowywania jest niewątpliwie rodzina, a zatem, aby rodzice mogli jak najlepiej pożytkować
czas wolny dla wspólnego dobra, powinni pamiętać o tworzeniu osobowych wzorców, które zakorzenią się w świadomości dziecka wychodzącego
z domu rodzinnego. Pierwsze relacje to relacje rodzinne, które zostały nabyte i wyuczone4. Spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny powinno mieć
Por. J. PIĘTA, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008, s. 11.
Por. tamże, s. 14.
3
Por. S. KAWULA, Pedagogika rodziny, Toruń 2000, s. 11.
4
Por. M. WALCZAK, Wychowanie do wolnego czasu, Zielona Góra 1994, s. 105.
1
2
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określony kształt i spełniać konkretne funkcje. W tym kontekście niezbędna
jest świadomość różnorodności i zróżnicowania potrzeb każdego z członków
rodziny. Ta świadomość pozwala czuć się dobrze w swoim gronie i mieć poczucie dobrze spędzonego czasu. Propozycje czynności rekreacyjnych nie
mogą być podyktowane przez jednego członka rodziny, nie mogą też być
przymusowo narzucane. W przeciwnym razie wolny czas już w swojej definicji nie będzie wolnym wyborem, ale narzuceniem czegoś, co nie jest respektowane przez pozostałych domowników.
Drugim ważnym czynnikiem jest ilość czasu przeznaczona na odpoczynek. W zależności od potrzeb i oczekiwań całej rodziny, czas wolny powinien
zapewnić maksymalne zregenerowanie sił fizycznych i umysłowych, a także
pomóc nabrać odpowiedniego nastawienia psychicznego przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych obowiązków. Bardzo ważną funkcją czasu
wolnego jest poprawa relacji rodzinnych. Różne formy aktywności powinny
mieć na celu usprawnienie kontaktów między rodzicami a dziećmi. Formy
wypoczynku powinny przyczyniać się do lepszego poznawania siebie i swoich najbliższych, dlatego też sam ich wybór powinien być dokładnie przemyślany, a przede wszystkim nastawiony na dialog. Rodzice odpowiedzialni za
prawidłowy rozwój więzów międzypokoleniowych powinni zwrócić uwagę
głównie na rozwój funkcji poznawczych, do czego przyczynić się mogą poszczególne formy rekreacji5.
Dla prawidłowego rozumienia czasu wolnego i dobrego jego pożytkowania należy najpierw wskazać na jego podstawowy cel i funkcję. Wolny
czas w rodzinie to przede wszystkim odreagowanie zmęczenia i znużenia,
zregenerowanie sił fizycznych i umysłowych w połączeniu z przebywaniem
w grupie najbliższych. Polega to głównie na odłożeniu w czasie codziennych
obowiązków na rzecz czynności podejmowanych wspólnie. Każdy z członków rodziny jest czynnym uczestnikiem wolnego czasu. Aby wspólne spędzanie czasu wolnego spełniało swoje funkcje, w pierwszej kolejności należy
uwypuklić odpowiednią relacyjność w rodzinie. Celem wolnego czasu spędzanego w gronie najbliższych jest przede wszystkim umiejętność dobrego
odpoczywania, a zarazem cieszenia się z możliwości bycia ze sobą w konkretnym czasie i miejscu6.

5
6

Por. tamże, s. 110.
Por. M. ĆWIAKOWSKI, Problemy społeczne czasu wolnego, Warszawa 1987, s. 167
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PRZEJAWY NIEPRAWIDŁOWEGO POŻYTKOWANIA
CZASU WOLNEGO
W dzisiejszych czasach rodzice muszą zmierzyć się z szeregiem niepokojących zjawisk. Dewiacyjne zachowania dzieci i młodzieży stają się coraz
częstsze. Wzrost spożywania alkoholu, przestępczość, rozboje czy kradzieże
to jedne z najczęstszych problemów dorastających osób. Zdemoralizowanie
i bezwzględna brutalność powinny budzić sprzeciw nie tylko rodziców, ale
także środowisk społecznych i politycznych zajmujących się przeciwdziałaniem tego typu problemom. Środki masowego przekazu często donoszą
o skrajnych zachowaniach nastolatków, takich jak pobicia rówieśników, okaleczanie, znęcanie psychiczne w klasie nad kolegą lub koleżanką – to najczęściej występujące efekty nieprawidłowego spędzania czasu7.
Pewne odbiegające od normy społecznej zachowania są nazwane dewiacjami. Mowa o odstępstwach, uchybieniach, zachowaniach podkulturowych
i kontrkulturowych. Człowiek, kiedy obserwuje naruszanie etyki, wartości
czy dobra wspólnego, jest świadkiem szerzenia się patologii. Takie zachowania mają na celu świadome zadawanie innym cierpienia. Społeczne patologie
jako nośniki negatywnych zachowań i wzorców ujemnie oddziałują na struktury życia danej zbiorowości8. Do najczęściej obserwowanych przykładów
nieprawidłowego spędzania czasu wolnego można zaliczyć angażowanie się
w agresywne aktywności kibiców i chuligaństwo. Kibicowanie staje się jednym z składników życia społecznego, a widowiska, demonstracje lub wiece
często niosą emocjonalne zaangażowanie i nagły napływ adrenaliny, a tym
samym agresję i wulgarne okrzyki9.
Temat nieprawidłowego spędzania czasu wolnego odnosi się także do
problemów egzystencjalnych. Rodzice niewydolni finansowo czy przejawiający problemy z uzależnieniami nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom
prawidłowych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu. Wypoczynek
ogranicza się najczęściej do pozostawienia dzieci samym sobie, bez żadnego
nadzoru osób dorosłych. Rodzice często nie dysponują wiedzą wystarczającą,
aby zapewnić swoim dzieciom możliwość korzystania z kulturalnych form
spędzania wolnego czasu. Odpowiedzialne zagospodarowanie wypoczynku powinno być nakierowane na rozwijanie umiejętności wieku dziecięcego,
twórczości oraz sprawności fizycznej. Różna pozycja społeczna i status materialny nie zawsze pozwalają na zaoferowanie dzieciom tego, co niezbędne
Por. J. PIĘTA, Pedagogika czasu wolnego, dz. cyt., s. 128.
Por. tamże, s. 130.
9
Por. tamże s. 131.
7
8
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do ich prawidłowego rozwoju. Rodziny ubogie, borykające się z problemem
bezrobotności oraz o niskim poziomie wykształcenia najczęściej nie wywiązują się z obowiązków rodzicielskich i nie wykazują troski o krzewienie pożytecznych form wypoczynku we własnej rodzinie10.
Nieświadome lub celowe opuszczenie lub odrzucenie ze strony rodziców powoduje zatracenie więzi emocjonalnych i brak poczucia bezpieczeństwa. Dzieci zmuszone są samodzielnie zorganizować sobie czas wolny – mniej lub bardziej owocnie. Efekty ich własnych działań w niektórych
przypadkach są na tyle alarmujące, że może dochodzić do interwencji służb
policyjnych lub straży miejskiej11. Brak pożytecznych wzorców zachowań,
niewiedza rodziców lub trudna sytuacja społeczno-materialna to główne
przyczyny nieprawidłowego spędzanie wolnego czasu. Niektóre zachowania nie tylko nie przynoszą korzyści, ale wręcz prowadzą do sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji12.
Według H. Kowalewskiej istnieją także zabawy wywołujące dezaprobatę moralną, na przykład ekscesy seksualne, pijaństwo i zabawy kosztem
krzywdzonego człowieka. Takie zachowania pojawiają się pod wspływem
odczuwanej przez nastolatków potrzeby nieustających, silnych wrażeń oraz
„inności”. Sytuacje takie nie są inicjowane przez pojedyncze osoby, ale przez
większe grupy rówieśnicze czy koleżeńskie, „paczki” lub kluby. Negatywnie postrzegane przez społeczeństwo i opinię publiczną, zjednują sobie
przychylność innych grup funkcjonujących na tym samym marginesie społecznym. Złe organizowanie czasu wolnego budzi sprzeciw większej części
społeczeństwa, gdzie normy i wartości funkcjonują w sposób prawidłowy,
są przyjmowane i respektowane przez większość członków danej grupy13.
Szersze potraktowanie tematu wymaga również odwołania się do zagadnienia spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Najczęściej młodociani sięgają po środki „wspomagające”, dające poczucie pozornego szczęścia
i krótkotrwałego zadowolenia z uwagi na chęć „wyluzowania się”, zaimponowania rówieśnikom lub wprowadzenia się w stan fałszywego poczucia
wolności i swobody.
Warto jednak zaznaczyć, że złe organizowanie odpoczynku wcale nie
musi wiązać się z nieodpowiednim doborem aktywności. Należy także wspomnieć o braku jakiejkolwiek aktywności, czyli stanie, który określa się mia10
Por. A. KAMIŃSKI, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Kraków
1965, s. 115.
11
Por. tamże, s. 120.
12
Por. tamże, s. 125.
13
Por. tamże, s. 111.
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nem nudy; ta z kolei może być przejawem zupełnego braku zainteresowania ze strony rodziców. Brak zainteresowań staje się niemałym problemem,
gdy człowiek ma możliwość, a nawet obowiązek zagospodarowania części
swojego czasu. Poczucie znudzenia to problem nie tylko dorastającej młodzieży. Okazuje się, że niepokojące zalążki tego zjawiska są obecne w całych
rodzinach. Z moralnego punktu widzenia złe korzystanie z wolnego czasu
jest pewnego rodzaju zaniedbaniem relacji między rodzicami a ich dziećmi. Zaniechanie, którego dopuszczają się najczęściej rodzice, jest grzechem,
bowiem celem czasu wolnego jest nie tylko zregenerowanie sił fizycznych
i intelektualnych, ale również praca nad pozytywnym nastawieniem wobec
codziennych obowiązków. Ponadto czas wolny służy ochronie przed mentalnym zubożeniem i wycofaniem się z podejmowania relacji rodzinnych14.
Nuda najczęściej dotyka rodziny, w których małżonkowie to osoby
niewykształcone, które tym samym nie prowadzą rozwijającego tryb życia.
Ofiarami nudy bywają przeważnie osoby pracujące fizycznie, bowiem w natłoku wyczerpującej organizm pracy trudno im w czasie wolnym podejmować dodatkową aktywność angażującą ciało. Nie oznacza to jednak, że jest to
przejaw znudzenia. Bierne wykorzystanie czasu wolnego jest po prostu koniecznością dla grupy ludzi bardzo aktywnych fizycznie w miejscu pracy.15

CZAS WOLNY – RODZICE – DZIECI
Wspólne wczasy odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny i są znacznie bardziej rozwijające, niż spędzanie czasu wolnego osobno.
Wzmacnianie więzi rodzinnych jest wysoce pożądane przy dzisiejszym tempie życia. Niemniej jednak, przyglądając się wspólnemu spędzaniu czasu,
warto wyodrębnić znaczenie tych relacji zarówno dla rodziców, jak i, osobno, dla dzieci. Należy dostrzec różne potrzeby i oczekiwania wobec wypoczynku, a także zrozumieć ich częstotliwość, biorąc przy tym pod uwagę
różnice pokoleniowe16.
Wolny czas dziecka nieco różni się od czasu, którym dysponują dorośli.
Jest to czas w dużej mierze skupiony na dowolnie obranych czynnościach,
które najczęściej mają przynieść zadowolenie, odprężenie i radość. W miarę dorastania czas wolny staje się w coraz większym stopniu kontrolowany
przez rodziców. Im doroślejsza osoba, tym jej czas powinien być dokładniej
zaplanowany i nakierowany na osiągnięcie korzyści intelektualnych. Ilość
Por. tamże, s. 113.
Por. tamże, s. 115.
16
Por. Z. DĄBROWSKI, Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1966, s. 81.
14

15
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wolnego czasu, którym dysponuje młodzież, może być zależna od różnych
czynników. W wielu rodzinach dzieci są zaabsorbowane dużą liczbą domowych obowiązków. Podobnie wygląda sytuacja na wsi, gdzie praca w gospodarstwie wypełnia większą część dnia. Młodzi ludzie mieszkający w miastach spędzają swój czas wolny na różnych zajęciach pozalekcyjnych: nauce
języków, muzyki, zajęciach sportowych, spotkaniach kół zainteresowań czy
korepetycjach. Często przy tak dokładnie zaplanowanym dniu na nieplanowane przyjemności pozostaje niespełna półtorej godziny17.
Podczas układania harmonogramu dnia dziecka należy uwzględnić, iż
zbytnie nagromadzenie codziennych czynności może powodować znużenie i wyczerpanie psychiczne. Wszystkie zajęcia inicjowane przez rodziców
z pewnością będą wychowywały odpowiedzialnego obywatela i człowieka,
jednak z drugiej strony istnieje zagrożenie świadomego odbierania dziecku
spontaniczności działania i wolnego wyboru w tak ważnym okresie jego
rozwoju. Organizacja czasu nie polega więc na mechanicznym ustalaniu wytycznych w ciągu dnia, jest możliwością wyboru, a nie przymusu. Szczęśliwe
dziecko potrafi odnaleźć się pośród zajęć, które mają mu służyć. Słusznym
rozwiązaniem jest zachowanie umiaru w doborze ilości i form spędzania
czasu wolnego. Szczególnie podkreśla się, iż święta, wakacje i niedziele powinny być celebrowane bez jakiegokolwiek przymusu18.
Kulturalne spędzanie czasu, na którym tak zależy rodzicom, nie powinno sprowadzać się do restrykcyjnego narzucania konkretnego zajęcia bez
uwzględnienia propozycji dziecka lub młodego człowieka. Aby rodzice mogli
cieszyć się z pożytecznego wykorzystywania wolnego czasu swoich pociech,
w szczególności winni zachęcać i wskazywać korzyści wynikające z pójścia na
wycieczkę, do muzeum, z czytania książek czy uprawiania sportu19.
Niezwykle ważną rolę w procesie organizacji czasu wolnego odgrywają również nauczyciele, którzy w swojej pracy przypatrują się szczególnym
umiejętnościom młodzieży i odkrywają jej potencjał. Poznanie dziecka pod
takim kątem może znacznie ułatwić rodzicom dobranie właściwej formy spędzania wolnego czasu. Jeżeli uczeń przejawia nieprzeciętne zdolności muzyczne lub aktorskie, wolny czas może zostać przeznaczony na rozwijanie
właśnie tych umiejętności. Rodzic w sposób uważny i odpowiedni powinien obserwować talenty swojego dziecka, wykorzystując odpowiednio czas
wolny, który nie będzie jednak kolejnym obowiązkiem szkolnym, ale przestrzenią na to, co sprawia dziecku radość. Szkoła jako placówka przekazuPor. tamże, s. 82.
Por. tamże, s. 83.
19
Por. tamże, s. 95.
17
18
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jąca wiedzę powinna zadbać o organizację zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza
takich, które w mądry sposób uczą dobrego pożytkowania nabytej wiedzy.
Koła zainteresowań, świetlice czy boiska szkolne to czasem jedyne propozycje dla dzieci i młodzieży. Zapotrzebowanie na efektywne formy odpoczynku wciąż rośnie, propozycje kierowane do najmłodszych członków rodzin
ciągle się zmieniają, a instytucje kulturalne poszerzają swoje oferty. Obecnie
kładzie się wielki nacisk na bogate intelektualnie formy wypoczynku. Odpowiednio wykorzystany czas wolny powinien uwzględniać między innymi rozwój poznawczy dziecka, możliwość wykorzystania wiedzy nabytej,
zajęcia ruchowe, wychowanie do wrażliwości kulturowej oraz odkrywanie
nowych umiejętności20.
Zagospodarowanie czasu wolnego u osób dorosłych wymaga przede
wszystkim wyodrębnienia go z budżetu czasu. Zasada dobrowolności jest
podstawowym kryterium działań wypoczynkowych. W pracy zawodowej
znacznie trudniej jest oddzielić czas wolny od zajętego. Zdaniem socjologów
czas wolny w miejscu pracy będą stanowiły krótkie momenty odprężenia,
czas na posiłek czy rozmowę z kolegami. Zwraca się uwagę na tak zwany
częściowy wypoczynek, którym może być dojazd do pracy lub droga ze
środka lokomocji do domu. Jest to przykład dobrego wypoczynku, szczególnie dla osób pracujących umysłowo21.
Kwestia czasu wolnego komplikuje się, gdy ma się do czynienia z samokształceniem, dodatkowymi kursami językowymi czy usprawnianiem zawodowym. Za usytuowaniem ich w zakresie czasu wolnego przemawia argument, że są to aktywności dobierane zależnie od indywidualnych preferencji,
jednak wiele osób uważa te zajęcia za podnoszące kwalifikacje zawodowe,
a tym samym traktowane jako obowiązkowe. Wynika z tego, że rozdzielenie wypoczynku od obowiązków zawodowych jest pozorowane. Rodzice nie
widzą konieczności oddzielenia pracy od wypoczynku, co więcej – potrafią
łączyć te obszary w taki sposób, że w konsekwencji wolny czas jest bardziej
respektowany w przestrzeni zawodowej niż w rodzinie. W tym przypadku
niewłaściwe korzystanie z wypoczynku polega na poświęcaniu się karierze
przy równoczesnym zaniedbywaniu sfery życia rodzinnego22.
Dorośli przy wyborze form spędzania wolnego czasu coraz częściej biorą pod uwagę korzyści zdrowotne. Walor ten jest obecny zarówno w turystyce, jak i sporcie. Aktywność ruchowa pozwala człowiekowi utrzymać sprawPor. Z. DĄBROWSKI, Czas wolny dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 63.
Por. J. PIĘTA, Pedagogika czasu wolnego, dz. cyt., s. 54.
22
Por. A. KAMIŃSKI, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, dz. cyt.,
s. 107.
20

21
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ność i dobre samopoczucie. Można wyróżnić trzy najchętniej wybierane
sposoby odpoczynku, a mianowicie aktywny, społeczny i zindywidualizowany. Aktywny wypoczynek rozbudza wrażliwość i uczuciowość, prowadzi
do twórczego działania, łączy się z wysiłkiem fizycznym, sportem i podróżami. Wypoczynek społeczny wiąże się z przebywaniem w określonych grupach społecznych, jak np. artystów-amatorów czy twórców ludowych, cechuje się różnymi wartościami społecznymi i prowadzi do upowszechnienia
kultury. Zindywidualizowany wypoczynek polega natomiast na wyłącznej
pracy, realizacji własnych aspiracji, marzeń i celów. Rodzice korzystający
z aktywnych form wypoczynku stają się bardziej wydajni, zarówno w swojej
rodzinie, jak i miejscu pracy. W połączeniu z wyborem formy społecznej czas
wolny wydaje się wzbogacony i odpowiednio spożytkowany23.

WYCHOWANIE DO ODPOCZYNKU
Wychowanie do odpoczynku jest konieczne, ponieważ można zaobserwować, że rodziny często nie potrafią odnaleźć się w czasie wolnym. Dorośli,
którzy na co dzień poświęcają się pracy zawodowej, nie potrafią w pełni odpoczywać. Wychowanie do wczasów jest nie lada wyzwaniem dla psychologów i socjologów. Podstawowymi metodami wychowania do wczasów są
uczenie się wartościowania wypoczynku i zachęta do jego wykorzystywania
oraz propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Można w tym
zakresie wyróżnić konkretne metody. Pierwsza z nich to metoda modelowania, polegająca na kreowaniu konieczności wczasowania z odpowiednimi zachętami i wskazówkami. Metoda zadaniowa polega na stawianiu wzorców,
które wymagają wypełnieniem określonych zadań. Wiąże się ona w pewien
sposób z rywalizacją i zrealizowaniem ustalonych założeń. Metoda wpływu
społecznego to proces samorzutny, polegający na odwzorowywaniu określonego modelu wczasowania, zwyczajów i lokalnych wzorców24.
Proces wychowania do wczasów wymaga określonego wychowawcy.
Tę rolę w rodzinie najczęściej sprawują rodzice. Jako wzorce odpowiedniego
spędzania wolnego czasu winni być przede wszystkim efektywni. Powinni
krzewić w sobie takie cechy, jak partnerstwo, umiejętność kierowania zespołem, rozwiązywanie indywidualnych problemów w rodzinie. Dla prawidłowego funkcjonowania życia rodzinnego nie wystarczy zapewnić dziecku
Por. D. MROCZKOWSKA, Czas wolny, refleksje, dylematy, perspektywy, Warszawa
2011, s. 89.
24
Por. J. PIĘTA, Pedagogika czasu wolnego, s. 206–207.
23
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dobrobytu. Rola rodziny i jej struktura to coś znacznie donioślejszego, niż
zależności ekonomiczne. Najważniejszy jest przykład płynący od samych rodziców. To oni są pierwszym punktem odniesienia w życiu dziecka, ich wartości, styl życia oraz nawyki są powielane przez dzieci już od najmłodszych
lat. Pożyteczne przyjaźnie i znajomości, jakie winni mieć na uwadze rodzice,
również przyczyniają się do hierarchizowania wartości na wczesnym etapie
rozwoju25.
Największym zagrożeniem dla współczesnych rodzin jest brak czasu. Rodzice, którzy unikają przebywania ze swoimi dziećmi, nie są w stanie sprostać w późniejszym czasie wymaganiom, jakie stawia przed nimi
pedagogika. Odpowiedni wychowawca powinien rozbudzać w dzieciach
zainteresowanie kulturą, aby w przyszłości mogły same sięgać po to, co je
zafascynuje. Dbanie o trwałość w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych zależy
od zaangażowania rodziców i odpowiedniego zachęcania. Wychowanie do
odpoczynku winno opierać się na rozbudzaniu zainteresowań, wybieraniu
pomiędzy zajęciami i wskazywaniu na te, które przynoszą więcej korzyści
dla rozwoju duchowego i fizycznego dziecka26.
Wychowanie do wczasów jest zadaniem, które zobowiązuje nie tylko
rodziców. Temat ten w coraz większym stopniu jest uzależniony od kondycji i funkcjonowania polityki i gospodarki krajowej, od tego, na ile są one
w stanie zapewnić miejsce na rodzinny odpoczynek oraz ciekawe propozycje
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży27.

CZAS WOLNY JAKO ZOBOWIĄZANIE MORALNE
W KONTEKŚCIE WSPÓLNOTY RODZINY
Wydaje się, że czas wolny to po prostu dobrowolny wybór jakiejś formy
wypoczynku, jednak z moralnego punktu widzenia zagadnienie to stanowi
niejako zobowiązanie wobec siebie i innych. Wspólnota rodziny, zespolona
ze sobą pracą i codziennymi obowiązkami ma prawo, a zarazem obowiązek
korzystania z wypoczynku dla umacniania więzi, wzbudzania wzajemnego szacunku i rozwijania wspólnych zainteresowań. Ponadto każdy członek
rodziny jest zobowiązany do umożliwienia pozostałym domownikom odpowiedniego wypoczynku w sprzyjającej atmosferze. Niekiedy możliwość
wypoczynku jest celowo odsuwana w czasie lub całkowicie wykluczana.
25
26

s. 260.

27

Por. tamże, s. 208.
Por. A. KAMIŃSKI, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, dz. cyt.,
Por. tamże, s. 264.
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Nierzadko rodzice nakładają na swoje dzieci zbyt wiele obowiązków, pozbawiając je przy tym możliwości zregenerowania swoich sił fizycznych i umysłowych. Z drugiej strony dzieci, które nie służą codzienną pomocą swym
rodzicom, także odbierają im czas wolny28.
Szczególnym dniem wypoczynku dla całej rodziny jest niedziela. Stwórca sam wyznaczył ten czas i nakazał, aby godnie go przeżywać. Moralność
jest więc odniesieniem do obowiązku czczenia Boga w każdą niedzielę. Bóg
domaga się, aby ten czas był celebrowany w sposób godziwy przez całą rodzinę. Naśladowanie Boga to naśladowanie Jego odpoczynku w gronie najbliższych29.
Nauczanie Jana Pawła II na temat czasu wolnego zawsze łączy się z zagadnieniem pracy. Ojciec Święty porusza problem wyzysku, czyli odebrania
człowiekowi prawa do wypoczynku. Określenia „eksploatacji ludzkich sił”
używa dla podkreślenia okrucieństwa, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie pracownika. Współistnienie odpoczynku i pracy wynika z woli samego
Boga, dlatego zarówno jedno, jak i drugie jest zobowiązaniem moralnym. Papież podkreśla, że wolny czas powinien mieć charakter kultyczny. W dobie
rozwoju cyfryzacji i nauki człowiek posiada więcej czasu dla siebie, jednak
nie jest to czas, który można określić mianem wolnego. Niebezpieczeństwo
wiąże się przede wszystkim z nudą, próżniactwem, lenistwem czy nastawieniem wyłącznie na przyjemności30.
Problem moralnym jest nie tylko posiadanie czasu wolnego, ale też odpowiednie jego spożytkowanie. Z jednej strony nie może on oznaczać bezczynności, z drugiej zaś nie jest to czas wyłącznie wolny. Wypoczynek jest
niezbędny człowiekowi, aby mógł on realizować zadania osobiste i rodzinne,
uwzględniając potrzeby każdej osoby w rodzinie. Jan Paweł II wielokrotnie
proponuje żywy kontakt z przyrodą, zachwycenie się dziełami Stwórcy i pełne w nich uczestniczenie. Czas wolny ma charakter rodzinny i społeczny.
Człowiek żyjący w rodzinie nie powinien ograniczać się wyłącznie do zaspokajania własnych potrzeb i realizowania celów osobistych. Poznanie siebie
dokonuje się poprzez uczenie się bycia ze sobą. W obecności innych znacznie
lepiej widzimy siebie31.
Przyroda jako miejsce kontemplacji Boga jest lustrem, w którym odbija się przymierze Stwórcy ze jego stworzeniem. W tym kontekście człowiek
S. ROSIK, Dekalog jako norma życia i wolności, Poznań 1997, s. 52.
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens”, Kraków 2013, 5
(skrót: LE).
30
Por. tamże 6.
31
Por. tamże 25.
28
29
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widzi i rozumie podobieństwo do Boga. Przebywanie na łonie natury wiąże
się z trudem i wysiłkiem, docieraniem na wysokie szczyty gór czy pokonywaniem różnych przeciwności pogodowych. Św. Paweł porównuje życie do
zawodów, do zdobywania poszczególnych etapów i miejsc. Człowiek doznaje radości z pokonywania przeciwności i chlubi się ze zdobytych wyżyn.
Rodzina jako wspólnota o znacznej przewadze liczebnej powinna pamiętać
o wzajemnym wzroście i integralnej odpowiedzialności we wspólnym poznawaniu piękna dzieł Bożych32.

ZAKOŃCZENIE
Organizacja czasu wolnego w rodzinie to nie lada wyzwanie, zobowiązanie i powinność moralna dla wszystkich jej członków. Na każdej osobie
spoczywa obowiązek dbania o integralność czasu wolnego przy jednakowym respektowaniu indywidualnych potrzeb i wymagań poszczególnych
członków rodziny. Bardzo ważna jest świadomość prawidłowego korzystania z wolnego czasu, bowiem współczesne zagrożenia nie pozostawiają możliwości wyboru. Przez narzucanie innym swej woli, prawo do odpowiedniego wypoczynku może grozić zubożeniem kontaktów międzypokoleniowych,
a nawet demoralizację dzieci i młodzieży. Wypoczynek można rozpatrywać
dwojako, ponieważ inne jego formy preferują dzieci, a inną rodzice. Różnice
w formach i możliwościach wypoczynku są znacznie wyraźniejsze, jeśli się
weźmie pod uwagę czas i budżet, jaki przeznaczany jest na rekreację. Należy
zwrócić uwagę na konieczność wychowania do wypoczynku. Mimo wielu
propozycji ze strony różnych instytucji kulturalnych w kraju, rodzice stają
w obliczu odpowiedzialnego wychowania swoich dzieci i przygotowywania ich do sięgania po właściwe wartości kulturowe. Najbardziej znaczącym
zdaje się fakt, że wypoczynek to także moralny obowiązek. Powoływanie
się na Stwórcę jako kreatora świata zobowiązuje wspólnotę rodzinną, aby
w duchu Bożego nakazu do odpoczynku umiała z niego godnie korzystać.
Wypoczynek jako zobowiązanie moralne stanowi obowiązek człowieka dla
lepszego i piękniejszego odkrywania oblicza Boga we wspólnocie domowej
i w przyrodzie. Odpoczynek realizowany pod kątem życia religijnego owocuje głębokim odpocznieniem w duchu Bożym i pozwala nabrać sił do wypełniania codziennych obowiązków życia rodzinnego.
Por. JAN PAWEŁ II, Przyjmijcie od waszego rodaka i następcy Piotra Ewangelię pracy,
sprawiedliwości i miłości społecznej (Katowice, 20. 06.1983), „L’Osservatore Romano” (wyd.
pol.) 4 (1983) nr II, s. 4.
32
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ORGANIZATION OF FREE TIME
IN THE FAMILY MORAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT

This article is devoted to the subject of organization of free time in the family, taking
into account the moral and pedagogical context. The first chapter describes the purpose
of roles and functions of spending free time in the family. In this part of the article, the
definition of the term “free time” plays a special role. The variety of definitions shows
a broader view of the subject and issues related to it. The rest of the article shows irregularities related to the use of free time. Material inadequacy of parents, crime of children
and adolescents, ignorance, educational negligence, are problems that testify not only to
the lack of free time but also to poor organization of it. Often, free time is a challenge for
both children and parents in terms of organization and quality. The diversity of needs
due to age and physical condition is a challenge, at the same time it allows demonstrating
organizational skills for the whole family. Free time is also a moral obligation, imposed
on a man for the good of the whole family. Sunday is a day of special rest but also a relationship with God. The creator, through the celebration of Sunday, gave man not only the
opportunity to break away from his daily duties but wants to meet him personally. This is
a special time devoted to God. Free time experienced in a family atmosphere is especially
the possibility of getting to know each other and the possibility of establishing proper
communication. Developing your own interests and aspirations. It is a time of creative
activity, discovering and shaping family attitudes.
tłum. Klaudia Karpiel
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Wolność jest bardzo ważna dla każdego człowieka, jednak bywa czasem źle rozumiana. Św. Paweł w swoich listach podejmuje temat wolności
człowieka i wskazuje na wiele jej płaszczyzn. W przedstawionym opracowaniu zostanie podjęta analiza istoty wolności, jaką można odczytać w Listach św. Pawła. Niniejsze studium będzie składało się z trzech części. Jako
pierwsze zostanie opisane podstawowe zniewolenie człowieka i jego przejawy. Następnie zostanie ukazana zależność, jaka zachodzi między wolnością
a dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa. Jako trzecie natomiast zostaną zaprezentowane oznaki wolności w życiu człowieka.

PODSTAWOWE ZNIEWOLENIE CZŁOWIEKA
Św. Paweł w Liście do Rzymian wskazuje na podstawowe zniewolenie
człowieka, przejawiające się w braku wewnętrznej harmonii i w rozbiciu1.
Perykopa 7, 14–25 stanowi drugą część bloku tematycznego obejmującego 7,
1
T. JELONEK, Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu, „Polonia Sacra” 5 (23) 2001 nr 8
(52), s. 212.
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7-25, w którym Paweł podejmuje temat Prawa i przykazań. Podkreśla, że są
one święte i dobre, jednak nie potrafią wyzwolić człowieka z mocy grzechu.
W perykopie 7, 14–25 można wyróżnić dwie jednostki. W pierwszej
z nich (w. 14–20) Paweł przedstawia wewnętrzne rozbicie osoby ludzkiej
na „chcieć” i „czynić”. W drugiej części (w. 21–25) wskazuje na bezradność
ludzkiego „ja” oraz Prawa wobec doświadczanego rozdarcia wewnętrznego2. Apostoł stosuje tu diatrybę, wprowadza liczne pytania retoryczne i natychmiastowe odpowiedzi (w. 24), personifikację grzechu (w. 17.20) oraz
Prawa (w. 23). W perykopie tej Paweł wskazuje na wewnętrzne napięcie
obecne w człowieku, jego poddanie władzy grzechu i śmierci oraz niezdolność do czynienia dobra. Przyjmuje się, że nie chodzi o osobę ochrzczoną,
którą Paweł wcześniej (por. Rz 6, 12–14.15–23) wezwał, aby z ciała swojego
uczyniła broń sprawiedliwości, co jest znakiem, że jest do tego zdolna3. „Ja”
występujące w Rz 7, 14–25 należy uznać za retoryczne i odnoszące się do
człowieka będącego poza Chrystusem.
Apostoł w swoim wywodzie stwierdza, że Prawo jest duchowe – pneumatiko,j – tzn. należy do porządku nadprzyrodzonego (por. 1 Kor 15, 44)
i wyraża wolę Bożą. Jednak człowiek jest cielesny (gr. sa,rkino,j) i zniewolony
przez grzech. Przymiotnik sa,rkino,j wiąże się z ciałem, które nie jest ukierunkowane ku Bogu, lecz ku ziemi. Grecki rzeczownik sa,rx oznacza człowieka
w jego słabości i podatności na zło4. Jest on w niewoli grzechu. Dla przybliżenia tej rzeczywistości Paweł używa czasownika pipra,skw oznaczającego.
Por. S. WITKOWSKI, Dramat ludzkiego „ja” (Rz 7, 14–25), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (2007) nr 4, s. 263.
3
Gdyby „ja” w Rz 7, 7–25 oznaczało chrześcijanina, to logika tej sekcji pozostawiałaby wiele do życzenia. Jeżeli jednak logika ta pozostaje nienaruszona od rozdz. 5 do 8, to
warto zadać pytanie, jaką funkcję spełnia rozdz. 7 umieszczony między dwoma pozytywnymi opisami ochrzczonych, którzy są w Chrystusie i z Chrystusem. Wydaje się, że w 5,
12-19 rozwinięte jest porównanie między dwiema postaciami, które zapoczątkowały dwa
całkiem przeciwne porządki; z jednej strony porządek grzechu prowadzącego do śmierci,
a z drugiej porządek łaski prowadzącej do życia; Por. J. N. ALETTI, List do Rzymian, [w:]
Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. naukowy W. R. FARMER, Warszawa
2000, s. 1441–1442.
4
Por. G. RAFIŃSKI, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian,
[w:] Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła do Rzymian, Warszawa 1997, s. 339. Rzeczownik sa,rx
dosłownie oznacza to, co pokrywa kości ludzi lub zwierząt. Ponadto termin ten odnoszony jest do Ciała Pańskiego spożywanego przez wierzących i ochrzczonych, do ciała jako
substancji materialnej w przeciwieństwie do niematerialnego ducha; do istoty ludzkiej,
do cielesności, doczesności, do tego co zewnętrzne w życiu człowieka; do ciała jako narzędzia grzechu, jako skażonej grzechem pierworodnym natury człowieka; do ciała jako
podmiotu pożądania płciowego; Por. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego
Testamentu, Warszawa 2006, 4425.
2
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„sprzedawać”5 i wskazuje na rzeczywistość niewolnictwa. W ten sposób Paweł opisuje człowieka, który stracił swoją niezależność, podlega mocy grzechu i znalazł się w sytuacji, z której może go wybawić tylko Bóg. Stan jego
niewoli zaistniał już w przeszłości.
Ambrozjaster tak wyjaśnia wyrażenie „zaprzedany grzechowi”: „Być
zaprzedanym grzechowi z powodu Adama, który pierwszy zgrzeszył, znaczy pochodzić (od niego) i być niewolnikiem grzechu na skutek własnych występków. Jak mówi prorok Izajasz: za wasze winy zostaliście sprzedani (Iz 50, 1).
Adam bowiem pierwszy zaprzedał się, dlatego całe jego potomstwo podlega
grzechowi”6. Wewnętrzna niewola i brak harmonii są konsekwencją grzechu
pierworodnego i osobistych grzechów.
Grzech zagarnia wnętrze człowieka i wywiera na niego zgubny wpływ
widoczny w zewnętrznym postępowaniu. Paweł opisuje tę sytuację następująco: „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale
to, czego nienawidzę, to czynię” (Rz 7, 15). Ludzkie „ja” nie rozumie zaistniałej sytuacji ani nie ma nad nią władzy. W człowieku zniewolonym przez
grzech panuje wewnętrzny konflikt, rozdarcie, pęknięcie. Wprawdzie wie,
jak postępować, jednak nie działa zgodnie z tą wiedzą. Paweł wskazuje, iż
przyczyną tego rozszczepienia jest grzech, który mieszka w człowieku. Prawo, chociaż jest duchowe, dobre (grec. kalo,j) pochodzi od Boga i określa Jego
wolę, nie może wpłynąć na ludzkie działanie7. Apostoł konkretyzuje tę wizję
i pisze o roli Prawa, utożsamiając się z myśleniem pobożnego Żyda. Tradycja
żydowska znała naukę o dwóch skłonnościach, dobrej i złej, które są obecne
w każdym człowieku i toczą nieustanną walkę. Prawo jest osadzone w sferze dobrej skłonności, związanej z Bogiem, z wymiarem duchowym człowieka. Doświadczenie jednak potwierdza, że często zwycięża w człowieku zła
skłonność. W niej osadzony jest grzech. W ludzkim wnętrzu toczy się walka
między tymi dwoma skłonnościami, w której człowiek pada często ofiarą
swej słabości, mimo że chce czynić dobro8. W tym dramacie ludzkie „ja” staje
się jedynie widzem, nie posiada władzy nad sobą, traci własną autonomię9.
Następnie na utratę wolności wskazuje wybór grzechu i zła. W Liście do Rzy5
LXX odnosi czasownik pipra,skw ozn. „sprzedawać” do sprzedaży ludzi (por. Rdz
31, 15; Wj 22, 2; Kpł 25, 39.42.47n; Pwt 15, 12).
6
AMBOZJASTER, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. J. SULOWSKI,
t. 19, Kraków 2000, s. 104.
7
Por. S. WITKOWSKI, Dramat ludzkiego „ja” (Rz 7, 14–25), art. cyt., s. 265.
8
Por. G. RAFIŃSKI, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian,
art. cyt., s. 339.
9
Por. H. LANGKAMMER, List do Rzymian, Pismo Święte Nowego Testamentu, Lublin
1999, s. 97.
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mian (7, 21–25) Paweł pisze o sytuacji ludzi doświadczających siły grzechu:
„chcę czynić dobro, narzuca mi się zło” (w. 21).
Dalej odnosi się do sfery podatnej na Boże natchnienia wyrażone przez
Prawo („człowiek wewnętrzny”, „umysł”)10. Wewnętrzny człowiek raduje
się (grec. sunh,domai) w Prawie Bożym (w. 22). Istnieje jednak kontrast między
prawem umysłu i prawem grzechu, który Paweł określa za pomocą wyrażenia: „toczyć walkę” i „brać w niewolę”. Wskazuje na miejsce tej walki – „moje
członki” (w. 23). Dla Pawła „umysł”, nou/j, wiąże się z wewnętrznym człowiekiem, opisuje chrześcijański sposób myślenia i rozumienia oraz wyraża uznanie wobec Bożego Prawa11. W walce między prawem umysłu a innym prawem zwycięstwo odnosi to drugie. Św. Paweł stawia pytanie: „Nieszczęsny
ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? (w. 24).
Człowiek w dramatycznej sytuacji określony jest za pomocą przymiotnika
„nieszczęsny” (w. 24). Grecki termin talai,pwroj oznacza: „nieszczęsny”,
„biedny”, „utrapiony”, „nędzny”, „udręczony”12. Poza badanym miejscem
występuje on jeszcze w Ap 3, 17, gdzie opisuje sytuację Kościoła w Laodycei. Ludzkie „ja” szuka pomocy w tym, by ktoś mógł je „wyrwać”. Grecki
czasownik r`u,omai występuje w Nowym Testamencie 17 razy i oznacza „ratować”, „ocalać”, „wybawiać’, „wyzwalać”, „ochraniać”13. Za pomocą tego
czasownika Paweł opisuje zbawczą czynność Boga i Jezusa. Przykładowo
w Drugim Liście do Koryntian Apostoł Narodów stwierdza: „On [Chrystus]
wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał.
Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał” (1, 10). Podobnie
w Liście do Rzymian stwierdza: „I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest
napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba”
(Rz 11, 26).
W tę bardzo trudną sytuację ludzkiego „ja” Paweł wplata nagle podziękowanie: „Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego!”
(w. 25). Jest to wyznanie wiary, uwielbienia jedynego Pana i Zbawiciela. Za
pomocą tej formuły Apostoł daje świadectwo, że Syn Boży, Jezus Chrystus,
Pan usprawiedliwia i odradza tego, kto się do Niego zwraca. Ze stanu niewoli wyzwolił człowieka Jezus Chrystus. Wolność realizuje się w postawie wiary, w której człowiek odrzuca dotychczasowy sposób myślenia i otwiera się
10
Por. G. RAFIŃSKI, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian, art. cyt., s. 339.
11
Por. R. POPOWSKI, Wielki słowik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 3436;
S. WITKOWSKI, Dramat ludzkiego „ja” (Rz 7, 14–25), art. cyt., s. 269.
12
Por. R. POPOWSKI, Wielki słowik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 4867.
13
Tamże, 4372.
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na Boga. W tym otwarciu dokonuje się uwolnienie od wszystkiego, co go dotychczas krępowało i zniewalało14. Właśnie w ten sposób można zrozumieć
ostatnie zdanie, powracające do kontrastu Prawa Boga i grzechu. Retoryczne
„ja” odnosi się do człowieka poza Chrystusem, który stoi przed wyborem.

CHRZEŚCIJANIN WYZWOLONY
Św. Paweł wielokrotnie podkreśla, że każdy chrześcijanin został wyzwolony przez Pana. Do jego ulubionych należy czasownik evleu,qerow ozn.
„czynić wolnym”, „wyzwalać”, „uwalniać”15. Wyrażenia występujące w formie passivum divinum wskazują na dzieło Jezusa, akcentują też związek
wolności z Duchem Świętym. Rzeczownik evleuqeri,a występuje w Listach św.
Pawła 6 razy (por. Jk 1, 25; 2, 12; 1 P 2, 16; 2 P 2, 19) i jest dla niego bardzo
ważny.
Głównym wrogiem wolności jest grzech, władca i tyran, który trzyma
ludzkość w niewoli (por. Rz 3, 9; Ga 3, 22). Aby utrzymać swoje panowanie,
grzech wykorzystuje różne środki: Prawo, siły demoniczne, ciało i śmierć.
Chrystus wyzwala ochrzczonych z niewoli grzechu, uzdalnia ich do służby
Bogu i człowiekowi, a także staje się ich Panem16. W Liście do Rzymian Apostoł Narodów podkreśla, że dzięki wyzwalającemu dziełu Chrystusa chrześcijanie zostali „uwolnieni od grzechu” (por. Rz 6, 18) i stali się zdolni do
„oddania się na służbę Bogu, jako owoc zbierają uświęcenie” (por. Rz 6, 22).
Również w Liście do Kolosan św. Paweł podkreśla wyzwalające działanie
Chrystusa. Stwierdza: „On [Chrystus] uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1, 13–14).
Apostoł Narodów wiele uwagi poświęca wyzwoleniu z niewoli Prawa. Dla niego „być pod Prawem” znaczy tyle co „być pod władzą grzechu”
(Ga 3, 22–23). Aby wykupić z niewoli ludzi będących „pod Prawem”, Chrystus sam urodził się „pod Prawem” i poniósł za nich śmierć. Ci, którzy kiedyś podlegali Prawu, teraz złączyli się z Chrystusem. Paweł podkreśla, że
na mocy chrztu chrześcijanie zostali mistycznie zjednoczeni z Chrystusem,
dlatego nie będą już nigdy szukać podstawy swojego zbawienia w wypełnianiu zewnętrznego Prawa (por. Ga 3, 2.13; 4, 3). Natomiast podlegają prawu
14
Por. G. HIERZENBERGER, W. WISKIRCHEN, Wolność, [w:] Praktyczny słownik
biblijny, red. A. GRABNER-HAIDER, Warszawa 1995, 1407–1408.
15
Por. R. POPOWSKI, Wielki słowik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 1658.
16
Por. J. K. CHAMBLIN, Wolność, [w:] Słownik teologii św. Pawła, red. GERALD F.
HAWTHORNE, RALPH P. MARTIN, DANIEL G. REID, Warszawa 2010, s. 919.

262

Anna Emmanuela Klich OSU

Chrystusa, prawu miłości. W Liście do Galatów Paweł wyjaśnia, w czym ono
się przejawia. Stwierdza: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie
prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2; por. 1 Kor 9, 21). Przywiązanym do różnych
charyzmatycznych przejawów Ducha Koryntianom tłumaczy, że „gdzie jest
Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17). W ten sposób ukazuje, że chrześcijaństwo nie jest zespołem praw i nakazów, lecz realną, głęboką i intymną
więzią z Bogiem w Jezusie Chrystusie (por. Rz 8, 21; 1 Kor 9, 1)17. Pełne zawierzenie Chrystusowi owocuje wolnością od lęku. Opisując tę wolność, św.
Paweł używa wyrażenia: „wszystko mi wolno” (por. 1 Kor 6,12; 10, 23), przez
które podkreśla, iż normą życia dla chrześcijanina jest prawo Ducha, a nie
jakiś kodeks postępowania nakładany na niego z zewnątrz.
Wyzwolenie z mocy zła, sił demonicznych, to kolejny aspekt zbawczego
dzieła Chrystusa. Wydając siebie „za nasze grzechy” Chrystus uwolnił ludzi
z mocy zła, które towarzyszy doczesnemu życiu (por. Ga 1, 4). Po wniebowstąpieniu Chrystus wziął do niewoli moce zła i wyzwolił jeńców, uzdalniając ochrzczonych do skutecznej służby (por. Ef 4, 7–13; 1, 21)18. On „rozbroił
wszelkie Zwierzchności i Władze” (Kol 2, 15). Za Prawem żydowskim Paweł
dostrzega, stosownie do starej tradycji, moce anielskie. One uzurpowały sobie władzę przynależną Stwórcy w odniesieniu do duszy człowieka. Bóg, niwecząc przez krzyż swego Syna porządek Prawa, zabrał tym mocom narzędzie dominacji i poddał Chrystusowi. Triumf nad nimi oznacza pozbawienie
ich mocy mogącej zagrażać wierzącym19. Autor Listu do Efezjan podkreśla,
że chrześcijanie zostali przez Chrystusa przywróceni do życia i uwolnieni
od „Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach
buntu” (Ef 2, 2). Dla starożytnych powietrze to miejsce zamieszkiwania demonicznych duchów, księciem tego imperium jest Szatan. Życie doczesne
chrześcijan jest duchową walką „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12). Autor przedstawia obraz żołnierza, który oczekuje w pełnej gotowości, a na poszczególne części
ochronnej zbroi składają się atrybuty chrześcijaństwa.
Chrystus uwalnia ochrzczonych z niewoli ciała. Św. Paweł zauważa,
że poprzez wcielenie i śmierć Chrystusa grzech został potępiony w ciele
Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian. Nowy Komentarz Biblijny NT, t. 7, Częstochowa 2009, s. 340; B. WIDŁA, Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003,
s. 304.
18
Por. J. K. CHAMBLIN, Wolność, art. cyt., s. 920; E. KLICH, Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym, Kraków 2008, s. 73.
19
Por. B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona. List do Kolosan. Nowy Komentarz Biblijny
NT, t. 12, Częstochowa 2006, s. 270.
17
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(por. Rz 8, 3–4), a poddani mu ludzie zostali uwolnieni od życia „według
ciała”. Zatem nie żyją już dłużej „w ciele”, ale „w Chrystusie” i „w Duchu”
(Rz 8, 1.9). Wierzący należący do Chrystusa „ukrzyżowali ciała swoje z jego
namiętnościami i pożądaniami”, a zamiast tego napełnieni są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 16–24; por. Rz 8, 13). Być wyzwolonym z ciała to być
wyzwolonym od siebie samego, od swego grzesznego „ja”. Św. Paweł wyjaśnia, że „dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem
z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu”
(Rz 6, 6). Apostoł Narodów stosuje tu dwa wyrażenia: „dawny człowiek”
i „grzeszne ciało”, które wzajemnie się wyjaśniają i określają osobę ludzką
będącą pod władzą grzechu20. Chrzest łączący wierzących ze śmiercią Chrystusa jest umieraniem dla grzechu, umieraniem grzesznego ciała dawnego
człowieka.
Kolejnym skutkiem zbawczego dzieła Jezusa jest wyzwolenie od śmierci. Paweł, nawiązując do tekstu z Księgi Mądrości (por. Mdr 1, 13) stwierdza, że przez grzech śmierć weszła na świat (por. Rz 5, 12). Grzech odłącza
człowieka od Boga, powodując śmierć duchową i „wieczną”, której znakiem
jest śmierć fizyczna. Śmierć, która jest skutkiem niewoli grzechu, jest jednocześnie skutkiem gniewu Bożego (por. Rz 2, 5)21. Przez ofiarę własnej męki
i śmierci Chrystus ratuje ludzi od „karzącego gniewu” i ich usprawiedliwia
(por. Rz 5, 9). Przez swoje zmartwychwstanie daje ochrzczonym życie wieczne zamiast śmierci (por. Rz 5, 21). Nieodłącznie związana z grzechem śmierć
została pokonana i utraciła swój jad trujący (por. 1 Kor 15, 56). Pełne uwolnienie nastąpi przy powszechnym zmartwychwstaniu (por. 1 Kor 15, 26.54).
Jednak ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem i w których zamieszkuje Duch
Święty, już otrzymali „nowe życie” (por. Rz 6, 4). Wolność od Prawa, mocy
zła, grzechu, niewoli ciała i śmierci została już dokonana przez Chrystusa.
W życiu ochrzczonych potrzeba, by ta wolność była wybierana i rozwijana.

PRZEJAWY ŻYCIA W WOLNOŚCI
Chrześcijanin jest wolny w tym sensie, że otrzymał możność życia
w szczególnej bliskości z Bogiem Ojcem, nie będąc już skrępowanym ani
przez grzech, ani przez śmierć, ani przez Prawo, ani przez lęk22. Do najważ20
Por. JEAN-NOËL ALETTI, List do Rzymian, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. R. FARMER, Warszawa 2000, s. 1435; T. MICHALSKI, Nowy człowiek
na podstawie Listu do Kolosan (3, 10–15), „Studia Wrocławskie” (1998) z. 1, s. 94–104.
21
Por. J. K. CHAMBLIN, Wolność, art. cyt., s. 920.
22
Por. L. ROY, Wyzwolenie-wolność, [w:] Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 1101.
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niejszych przejawów życia w wolności należą: uległość wobec Ducha Świętego, oddanie się na służbę Bogu, szacunek wobec sumienia drugiego człowieka oraz śmiałość w głoszeniu słowa Bożego. Chrześcijanin wyzwolony przez
Pana prowadzony jest przez Ducha. Paweł pisze o tym, używając takich wyrażeń: „postępować według Ducha” (por. Ga 5, 16); „pozwolić się prowadzić
Duchowi” (por. Ga 5, 18); „stosować się do Ducha” (por. Ga 5, 25). W Liście
do Rzymian św. Paweł wskazuje na związek pomiędzy przyzwoleniem na
bycie prowadzonym przez Ducha a synostwem Bożym. Stwierdza: „wszyscy
ci, których prowadzi Duch Boży [dosł. Duchowi Boga dają się prowadzić],
są synami Bożymi” (Rz 8, 14). Duch Jezusa, który realizuje w ochrzczonych
synostwo Boże, obdarza ich mocą i siłą życiową. Użyty tu czasownik a;gw
(w znaczeniu metaforycznym „prowadzić”, „wieść”, „kierować”) występuje
w Nowym Testamencie trzy razy (por. Łk 4, 9; 1 Kor 12, 2; 2 Tm 3, 6)23.
Najpierw w Ewangelii św. Łukasza termin ten odnosi się do Jezusa,
który „pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i przebywał [dosł.
był prowadzony] w Duchu [Świętym] na pustyni” (4, 1). W odniesieniu do
chrześcijan Paweł stosuje to samo określenie poza Listem do Rzymian jeszcze
w Liście do Galatów, gdzie stwierdza: „jeśli jednak pozwolicie się prowadzić
Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa” (5, 18). Wyrażenie „są prowadzeni przez Ducha” oznacza, że On jest w nich mocą dynamiczną, która
stwarza w ochrzczonych pewien typ wewnętrznej witalności ujawniającej się
w życiu, a to z kolei sprawia, że jest ono bardziej uduchowione. Ten, kto jest
„prowadzony przez Ducha” robi postępy w odnowie życia (por. Rz 6, 4), pełni służbę Bożą w nowym duchu, a nie według „litery Prawa” (Rz 7, 6). Jego
sposób postępowania nie ma w sobie nic z naturalizmu (por. 1 Kor 2, 10.16),
przekracza możliwości „ciała i krwi” (por. 1 Kor 15, 50; por J 3, 3–6)24.
Sposób postępowania ludzi „prowadzonych przez Ducha” szczególnie
przejawia się w panowaniu nad własnym ciałem i jego naturalnymi skłonnościami, pożądaniami. Paweł wielokrotnie podkreśla antagonizm między
ciałem i Duchem: „Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do
czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody” (Ga 5, 17). Wolność
chrześcijańska przejawia się w radykalnym wyrzeczeniu się niewoli cielesnych pożądań i podążaniu za tym, co jest z Ducha Bożego: „A ci, którzy
należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5, 24). Św. Paweł wskazuje też radykalnie odmienne
Por. R. POPOWSKI, Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 72.
Metaforyczne użycie czasownika a;gw odnoszone jest ponadto dla opisania czynności szatana oraz złych popędów.
24
Por. J. KUDASIEWICZ, Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998, s. 302.
23
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skutki postępowania25. Uległość pożądaniom ciała rodzi: „nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki
i tym podobne” (Ga 5, 19–21). Podstępowanie według Ducha rodzi owoce:
„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22)26.
Warto więc zauważyć, że Paweł podsuwa dwie wskazówki. Najpierw
podkreśla konieczność ukrzyżowania swego ciała z jego namiętnościami
i pożądliwościami. Oznacza to, że moce Ducha nie działają automatycznie,
ale wymagają trudu i zaangażowania. Następnie stwierdza: „mając życie
od Ducha, do Ducha się stosujmy” (Ga 5, 25). Czasownik stoice,w oznacza
„iść w jednym szeregu z kimś”, „stać przy czymś”, „trzymać się czegoś”,
postępować zgodnie z czymś” (por. Dz 21, 24; Rz 4, 12; Ga 6, 16; Flp 3, 16)27.
Imperatyw: „do Ducha się stosujmy” jest obrazowym wyrażeniem zaczerpniętym z terminologii wojskowej i wskazuje na konieczność zręczności, gotowości, wytrwałości – przymiotów koniecznych we współpracy z Duchem
Świętym28. Stosować się do Ducha oznacza iść za Nim, za jego natchnieniem
i poruszeniami.
Chrześcijańska wolność pozwala wybierać to, co się Bogu podoba. Przejawia się to w relacjach z bliźnimi, które wskazują na życie w miłości i pokoju.
Chrześcijanin obdarzony wolnością oddaje się na służbę Bogu (por. Rz 6, 2)
i staje się gotowy służyć bliźnim z miłością (por. Ga 5, 13). Św. Paweł w Liście
do Rzymian wyraźnie stwierdza, że „po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się
na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie” (Rz 6, 22). Apostoł Narodów podkreśla tu owoc, jaki otrzymują chrześcijanie uwolnieni od grzechu
i służący Bogu: celem jest uświęcenie, rezultatem życie wieczne29.
W Liście do Galatów Paweł przypomina: „powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!”(Ga 5, 13). Wolność
jest darem, ale też zadaniem i celem. Stąd Apostoł nawołuje do trwania w niej
i przestrzega przed niewłaściwym jej rozumieniem. Wolność jest połączona
z miłością i przez nią zostaje pogłębiona (por. Ga 5, 13–14). Paweł identyfi25

s. 71.

Por. P. KASIŁOWSKI, Wolność w Nowym Testamencie, „Studia Bobolanum” 2 (2003),

26
Por. J. ŁACH, „Dla wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1), „Studia Theologica
Varsaviensia” 29 (1991) nr 2, s. 33–46.
27
Por. R. POPOWSKI, Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 4606.
28
Por. E. SZYMANEK, List do Galatów. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań–Warszawa 1978, s. 113.
29
Por. P. KASIŁOWSKI, Wolność w Nowym Testamencie, art. cyt., s. 61.
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kuje wolność duchową najpierw ze służbą w miłości. Ukazuje wolność jako
stan trwały (por. Ef 2, 10), przestrzega, iż może zostać unicestwiona przez
egoizm (por. 1 Tes 4, 3). Tym, co chroni chrześcijan przed utratą wolności jest
miłość, dzięki której działa wiara (por. Ga 5, 6). Miłość wymaga całkowitego
wyrzeczenia się siebie i gotowości do służby wzajemnej. Czas teraźniejszy
zastosowany przez Pawła wskazuje, że nie chodzi o akt jednorazowy, lecz
o trwałą postawę. Jest to działanie dobrowolne, które przyczynia się do doskonalenia osoby, staje się powodem do chluby, a przede wszystkim upodabnia do Chrystusa, który „nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz by służyć
i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45). Warto też zauważyć dopełnienie „wzajemnie”, które odsuwa perspektywę relacji pan – niewolnik, czyli
dominację jednego człowieka nad drugim. Wzajemne poddanie oznacza, że
w jakimś stopniu wszyscy są sługami i wszyscy są panami30. Formuła Pawła
wskazuje na głęboką przemianę relacji osobowych, która prowadzi do tego,
że wierzący uzyskują pełną osobową godność i prawdziwą wolność31. Paweł
dołącza przestrogę przed niszczycielskimi skutkami braku miłości. Mówi
o dwóch postawach zależnych od siebie przyczynowo. Kto śmiertelnie atakuje drugiego, sam może ponieść śmierć32. Przejawem niewoli jest „kąsanie”,
„pożeranie”. Przeciwieństwem życia w wolności jest zaborczość, chęć wykorzystania innych do realizacji egoistycznych celów, co w ostateczności ma
skutek niszczący.
Św. Paweł podkreśla też wolności sumienia i konieczność szacunku wobec tego daru. Jest ona indywidualną zdolnością do wsłuchania się w sumieniu w głos Boży, do przyjęcia Jego woli i jej urzeczywistnienia. Uwewnętrznienie wymagań moralnych prowadzi do chrześcijańskiej wolności, która
jest owocem przekonań płynących z wiary. Paweł z odwagą stwierdza, że
„wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem”
(Rz 14, 23). Paweł akcentuje też wolność słabych i zachęca do znoszenia ich
jeszcze nieukształtowanych sumień (por. Rz 14, 1; 1 Kor 8; 10). Kontekstem
tych wyjaśnień są posiłki spożywane w domach pogańskich, a szczególnie
sytuacje, gdy ktoś ze współbiesiadników zauważy, że serwowany pokarm
był złożony w ofierze bożkom pogańskim33. Apostoł nakazuje powstrzymać
się od spożywania takiego pokarmu, motywując ten nakaz względem na
30
Por. J. KUDASIEWICZ, Mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół
(Ef 5, 25–33). „Vox Patrum” (1985) z. 8–9, s. 81–88.
31
Por. P. KASIŁOWSKI, Wolność w Nowym Testamencie, art. cyt., s. 67.
32
Por. H. LANGKAMMER, List do Galatów. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
w przekładzie z języków oryginalnych. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1999, s. 86.
33
Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 340.
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osobę, która zwróciła uwagę na pochodzenie pokarmu. Troszczy się w ten
sposób apostoł o chrześcijanina o „słabym sumieniu” (por. Rz 8, 4.7–12).
Właśnie w taki sposób należy korzystać z chrześcijańskiej wolności – biorąc pod uwagę nie tyle własny pożytek, ale dobro drugiego człowieka, by
nie stać się przyczyną zgorszenia dla innych. Granicą własnej wolności jest
wolność i dobro drugiego. Na każdym chrześcijaninie spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie własnego sumienia w oparciu o Boże Prawo oraz
obowiązek uszanowania sumienia drugiego człowieka. Naruszenie cudzego
sumienia jest grzechem przeciw samemu Chrystusowi (por. 1 Kor 8, 11–12)34.
Teodoret z Cyru komentując ten fragment, pisze: „za brata, którego ty lekceważysz, Chrystus poniósł śmierć, a ty, który otrzymałeś wiedzę od Chrystusa, darem tym gubisz człowieka, którego On zbawił. […] Powiada bowiem
sam Pan: Strzeżcie się, byście nie gardzili żadnym z tych małych, którzy wierzą we
Mnie (Mt 18, 10). W przytoczonym zdaniu zawarta jest jeszcze inna myśl, ta
mianowicie, że również słaby brat jest częścią ciała Pana, ma bowiem udział
w Jego ciele, głowa zaś odczuwa krzywdę wyrządzoną członkom”35.
Kolejnym znakiem chrześcijańskiej wolności jest śmiałość w głoszeniu
słowa Bożego i dawaniu świadectwa. Wolność jest stanem pozbawionym
bojaźni (Rz 8, 15). Chrześcijanin wyzwolony jest pełen odważnej ufności
i dumy. Określa ją grecki rzeczownik parrhsi,a, który oznacza „szczerość”,
„otwartość”, „śmiałość”, „odwagę”. Odnoszony jest do opisania relacji z Bogiem i ludźmi36. W Drugim Liście do Koryntian Paweł dwukrotnie wskazuje
na postawę parrhsi,a. Najpierw w odniesieniu do relacji z Bogiem stwierdza
„z jawną swobodą postępujemy” (2 Kor 3, 12). W tym miejscu wskazuje na
potrzebę świadomości i wierności w odniesieniu do swoich myśli i przekonań. Następnie Paweł zaświadcza, że do Koryntian odnosi się „z wielką ufnością i śmiałością” (2 Kor 7, 4). Ponadto w Liście do Filipian pisze, że to, co
jest dla niego ważne, to by „jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w jego ciele: czy to przez życie, czy przez
śmierć” (1, 20). Podobnie też św. Łukasz opisuje w Dziejach Apostolskich
postawę zaangażowanego w głoszenie słowa Bożego Pawła, który w Rzymie
oczekuje na wyrok i głosi królestwo Boże, nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód (por. 28, 31).
Parezja jest śmiałością, entuzjazmem, mówieniem swobodnie, z zapałem ewangelizacyjnym, jest pieczęcią Ducha Świętego, jest zdolnością do żyPor. J. CZERSKI, Pierwszy List do Koryntian, Wrocław 2009, s. 513–514.
Por. TEODORET z CYRU, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, „Źródła Myśli
Teologicznej” 9 (1998), s. 58–59.
36
Por. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 3829.
34
35
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cia otwartego, które jest do dyspozycji Boga i braci37. Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate wspomina apostołów doświadczających pokusy,
którzy jednak modlą się razem, prosząc o śmiałość i odwagę: „A teraz spójrz,
Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą”
(Dz 4, 29). Odpowiedź, którą otrzymali, była następująca: „gdy już skończyli
się modlić, zadrżało miejsce, na którym byli wszyscy zabrani: zostali napełnieni Duchem Świętym i z całą odwagą poczęli głosić słowo Boże”38. Jezus
Chrystus, wyzwalając człowieka z niewoli zła i grzechu, jednocześnie uzdalnia do życia w wolności i służby w miłości, ale też sprawia, że człowiek nie
może nie głosić wielkich dzieł dokonanych przez Boga w Jego życiu. Dlatego
śmiałość w proklamowaniu Jezusa Panem i Zbawicielem jest dana, by inni
mogli poznać i otworzyć się na nowe życie w Jezusie.

PODSUMOWANIE
Św. Paweł w swych listach wiele uwagi poświęca chrześcijańskiej wolności. Opisuje podstawowe zniewolenie człowieka, który pragnie postępować dobrze, ale czyni zło, choć tego nie chce. Jednocześnie prawo nie jest
w stanie wyzwolić go z tego rozdarcia wewnętrznego. Wolność chrześcijańska jest owocem zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa oraz przylgnięcia do
Niego przez chrzest. Apostoł Narodów wskazuje płaszczyzny wyzwolenia.
Należą do nich: wyzwolenie od Prawa, grzechu, szatana, ciała i jego pożądliwości oraz od śmierci wiecznej. Wskazuje też na przejawy życia w wolności.
Warto wymienić najważniejsze z nich: uległość wobec Ducha Świętego, oddanie się na służbę Bogu, szacunek wobec sumienia drugiego człowieka oraz
śmiałość w głoszeniu słowa Bożego.

Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate” (19.03. 2018), Kraków 2018, 129.
38
Tamże 133.
37
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THE ESSENCE OF FREEDOM AS DEFINED BY ST. PAUL
In his letters Saint Paul devotes much attention to Christian freedom. He describes
the basic enslavement of the person who wants to do good, but instead does the evil that
he does not want. The Law is not able to free him from this internal dissonance.
Christian freedom is the fruit of the saving work of Jesus Christ and adherence to
him through baptism. The Apostle of the Nations indicates the areas of liberation. He include: liberation from the Law, from sin, from Satan, from the body and its desires, from
eternal death.
He also indicates the manifestations of life in freedom. It is worth pointing out the
most important of them: obedience to the Holy Spirit, dedication to the service of God,
respect for the conscience of another human being and boldness in proclaiming the word
of God.
tłum. Anna Emmanuela Klich
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Czy wiek XX, który jest nazywany epoką postępu i wynalazków, może
zostać nazwany wiekiem pokoju? Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć negatywnie. Za taką odpowiedzią przemawia bardzo wiele argumentów. Wystarczy wspomnieć I wojnę światową, Rewolucję Październikową, II wojnę światową z obozami zagłady, zimną wojną, rewoltę 1968 roku
i liczne konflikty lokalne. Także ostatnie dekady omawianego okresu nie
były wolne od zamachów terrorystycznych, krwawych zatargów etnicznych,
których doświadczyła także Europa po upadku Jugosławii, dynamicznych
przemian i napięć międzynarodowych. Do tego wszystkiego znaczna liczba
mieszkańców ziemi odczuwała rosnące poczucie niesprawiedliwości, egoizmu oraz chciwości. W tym samym wieku, niemalże równocześnie, zostały
sformułowane dwie ateistyczne ideologie, które, chcąc urządzić świat bez
Boga, pochłonęły dziesiątki milionów niewinnych istnień ludzkich.
Już tylko z tych powodów, a nie są one jedynymi, wiek XX nie może
zostać nazwany wiekiem pokoju. Wydaje się, że słuszniej byłoby go nazwać
czasem narastającego zamętu, ciemności, w którym, i owszem, o pokoju mówiono, nawet bardzo pięknie, ale najczęściej były to słowa, które miały raczej
w błąd wprowadzić lub przykryć faktyczne intencje tych, którzy je wypowia-
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dali. Nic więc dziwnego, że wyjątkowo czytelnym symbolem tamtej epoki
jest obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau – miejsce niemieckich zbrodni.
Takich miejsc kaźni, gdzie dokonywano zbrodni ludobójstwa wymierzonej
przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi, jest oczywiście więcej.
Pomimo licznych dramatów, które rozgrywały się na arenie międzynarodowej w XX wieku, współczesny człowiek zdaje się o nich zapominać. Procesowi zapominania podlega także historia II wojny światowej. Tymczasem
jedną z konsekwencji utraty pamięci jest niemożność rozróżnienia dobra od
zła, prawdy od kłamstwa. W konsekwencji relatywizuje się odpowiedzialność za minione wydarzenia. Owa niepamięć dotyczy także motywów, którymi kierowali się oprawcy dokonujący nieludzkich zbrodni, a także celów,
jakie za ich pośrednictwem zamierzali osiągnąć. Brak pamięci w sposób
oczywisty ogranicza człowieka. Uniemożliwia między innymi dokonanie racjonalnego, opartego na prawdzie historycznej namysłu, a w konsekwencji
utrudnia zajęcie właściwego stanowiska wobec historii, która stworzyła naszą teraźniejszość i która wciąż ma wpływ na nasza przyszłość. Wydaje się,
iż zapomina się także o ludziach, którzy w dobie ciemności uniemożliwiającej dostrzeżenie blasku światła nie utracili swojego człowieczeństwa i do
końca pozostali świadkami prawdy i pokoju. Dość wspomnieć takie postaci
jak św. Maksymilian Kolbe (1894–1941) czy św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891–1942). To dzięki nim w „jądrze ciemności” tryumfowało światło,
wiara, nadzieja i miłość trwały w otchłani zwątpienia, rozpaczy i nienawiści.
Świadectwo ich męczeńskiej śmierci utwierdza w przekonaniu, że Bóg, którego tajemnicy nie potrafimy przeniknąć, tam także był obecny1.
Do miejsca, gdzie ludzie płacili najwyższą cenę za umiłowanie Boga,
prawdy i dobra, 28 maja 2006 roku przybył następca świętego Piotra, a zarazem jeden z najwybitniejszych myślicieli przełomu XX i XXI2, papież Benedykt XVI. W czasie tej wizyty powiedział: „Ci ludzie wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie chcą wywoływać w nas nienawiści, ale
raczej pokazują, jak straszne jest dzieło nienawiści. Chcą, aby rozum uznał
zło za zło i je odrzucił; chcą budzić w nas odwagę dobra i opór wobec zła”3.
W dostrzeganiu zła i jego zdecydowanym odrzuceniu niewątpliwie pomaga dobra pamięć. Bez niej utrudnione jest zajmowanie stanowiska wobec hiPor. H. JONAS, Idea Boga po Auschwitz, przeł. G. SOWIŃSKI, Kraków 2003.
Por. J. L. ALLEN Jr., Benedykt XVI. Początki pontyfikatu, przeł. R. BARTOŁD, Poznań
2006, s.173.
3
BENEDYKT XVI, Jestem tu, aby prosić o łaskę pojednania. Przemówienie Benedykta XVI
wygłoszone podczas spotkania modlitewnego w Auschwitz-Birkenau 28 maja 2006 roku, [w:]
Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25–28 maja 2006. Pełna wersja homilii papieskich
i oficjalnych wstąpień publicznych, Warszawa 2006, s. 98.
1
2
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storii, która tworzy naszą teraźniejszość. Więcej nawet, bez niej nie można
myśleć o budowaniu przyszłości. O tym właśnie przypomniał papież. Będąc
skromnym człowiekiem wielkiego ducha i intelektu, posiadł szczególny dar
przenikliwej i trafnej analizy zdarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie. Publikacje Benedykta XVI charakteryzuje teologiczna głębia i piękno myśli oraz nauczania. W parze z tym pięknem, co rzadko się
u współczesnych myślicieli zdarza, idą konsekwencja, jasność oraz systematyczność. Zresztą opinia doskonałego mówcy, zawsze precyzyjnie i z namysłem dobierającego słowa, wyrażającego w nienaganny sposób teologiczne
koncepcje, towarzyszyła przyszłemu papieżowi już na początku drogi naukowej4. Jego myśli, co warto podkreślić, wraz z upływem czasu nie tracą
niczego ze swojej aktualności. Więcej nawet, stają się one coraz bardziej aktualne. Chociażby tylko z tego powodu warto przypominać nauczanie Benedykta XVI traktujące o pokoju. Jest to dobra okazja do podjęcia próby ukazania jego oryginalności5, uniwersalności oraz ponadczasowości w odniesieniu
do omawianego zagadnienia. Jednocześnie pragnę zastrzec, że celem artykułu nie jest pełna analiza myśli Benedykta XVI na temat zagadnienia pokoju.
Artykuł ma za zadanie przypomnieć o istnieniu fundamentalnych warunków, których przestrzeganie ma ogromne znaczenie dla szerzenia pokoju.
Są one o tyle istotne, że nie czynią nikogo biernym obserwatorem procesów
zachodzących w świecie, lecz wzywają każdego do podejmowania czynów,
których realizację możemy zacząć od siebie.
Temat artykułu odsyła w pierwszej kolejności do papieskich dokumentów, a w szczególności do orędzi, które zostały wygłoszone z okazji Światowych Dni Pokoju w latach 2006–2013. Każde z nich może zostać nazwane
małą encykliką. Nie oznacza to, że we wcześniejszych publikacjach tematyka
pokoju była pomijana. W wielu miejscach i przy różnych okazjach kardynał
Ratzinger, a później papież Benedykt XVI dawał do zrozumienia, jak bliska
mu i ważna jest kwestia pokoju. Warto tu wspomnieć chociażby publikację
zatytułowaną Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro6. Zawarte w niej refleksje na
temat pokoju są warte przypomnienia i przemyślenia. W omawianym dziele,
nawiązując do II wojny światowej, autor pisze: „Co się stało w hitleryzmie?
Stało się to, że jeden zbrodniarz i jego partyjni wspólnicy zdołali zagarnąć
władzę w całych Niemczech. Z uwagi na to, że była to partia rządząca, le4
Por. G. TOBIN, Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież nowego tysiąclecia, przeł. S. BOCIAN, Kraków 2005, s. 155–157.
5
Por. A. NAPIÓRKOWSKI, Rebeliant w Kościele czy stróż doktryny katolickiej? „Studia
Nauk Teologicznych” 12 (2017), s. 13–33.
6
J. RATZINGER, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, przeł. S. CZERWIK, Kielce 2005.
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galność i nielegalność splotły się ze sobą i często się przemieszały, gdyż rząd
kierowany przez zbrodniarza przejął również prerogatywy prawodawcze
państwa i jego systemów. Tą drogą można było od obywateli żądać posłuchu i podporządkowania się władzom państwowym (por. Rz 13, 1), a jednocześnie używać przepisów prawa jako narządzi do osiągnięcia celów przestępczych. Ten sam porządek prawny, który w codziennym życiu po części
funkcjonował jak zwykle, stał się zarazem siłą niszczącą prawo.
Przewrotność rozporządzeń, które winny służyć sprawiedliwości,
a umacniały tylko bezprawie, czyniąc je nieprzenikalnym, oznaczała przemoc fałszu zaciemniającego sumienie. Na służbie tej przemocy kłamstwa pozostawał system terroru, w którym nikomu nie sposób było ufać, bo każdy
musiał się chronić za maską, za czymś, co z jednej strony służyło własnej
obronie, a z drugiej – sprzyjało umacnianiu się mocy zła. Dlatego interwencję
podjął cały świat, aby rozerwać te zbrodnicze okowy, przywracając wolność
i prawo. […] Jeśli kiedyś w dziejach zdarzył się oczywisty przypadek wojny
sprawiedliwej (bellum iustum), to właśnie ten: akcja Sprzymierzonych wyszła
na korzyść także obywatelom kraju, przeciw któremu toczono tę wojnę. Dostrzeżenie tego wydaje się ważne, ponieważ wykazuje w świetle historii, że
absolutny pacyfizm jest postawą nie do utrzymania”7. Autor przytoczonego
cytatu dowodzi, iż mówiąc o pokoju, nie sposób pomijać lub deprecjonować zagadnienie prawa i sprawiedliwości, gdyż są one ze sobą nierozdzielnie związane. „Gdzie prawo jest deptane, gdzie niesprawiedliwość zagarnia
władzę, tam pokój jest zagrożony, a nawet już po części jest naruszony. Działanie na rzecz pokoju – jak przekonuje Ratzinger – to więc przede wszystkim
starania o taki jego kształt, który by tak jednostkom, jak i całej wspólnocie
gwarantował sprawiedliwość”8.

KILKA FAKTÓW Z BIOGRAFII
Przed przystąpieniem do rozważań mówiących o warunkach, jakie należy spełnić, by pokój mógł być budowany, warto zwrócić uwagę na kilka
istotnych wydarzeń z biografii Bawarczyka. Podobnie jak krajobraz i historia
miejsca zamieszkania kształtują młodego człowieka, tak i wydarzenia z życia
oraz podjęte decyzje wpływają na formowanie i formułowanie przez niego
myśli. Takich wydarzeń w życiu Ratzingera, na które chcę zwrócić uwagę,

7
8

Tamże, s. 83–84.
Tamże, s. 84.
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było co najmniej kilka9. Bez wątpienia należą do nich osobiste doświadczenia
związane z II wojną światową. W jednej ze swoich wypowiedzi Benedykt XVI
uznaje za wydarzenie opatrznościowe fakt, że po papieżu Polaku Katedrę
Piotrową objął Niemiec. W Niemczech właśnie, jak zauważa Ojciec Święty,
„[…] mógł się rozwinąć, z wielkim okrucieństwem, nazistowski reżim, a potem zaatakować sąsiednie narody, wśród nich w szczególności Polskę. Obaj
ci papieże w młodości – choć na przeciwnych frontach i w odmiennych sytuacjach – musieli poznać barbarzyństwo II wojny światowej i bezsensowną
przemoc człowieka wobec drugiego człowieka, narodów przeciwko innym
narodom. […] Powszechne i szczere potępienie nazizmu, jak i ateistycznego
komunizmu niech będzie dla nas wszystkich zobowiązaniem do budowania na przebaczeniu, pojednaniu i pokoju”10. W przytoczonej wypowiedzi
papież zwraca uwagę, jak ważne w procesie zaprowadzania prawdziwego
pokoju jest pojednanie, które powinno stanowić niepodważalną podstawę
życia każdego człowieka. Druga okoliczność, na którą warto zwrócić uwagę,
związana jest z wyborem imienia Benedykt. W tym przypadku oczywistym
jest, że intencją samego papieża było nawiązanie do dziedzictwa świętego
Benedykta. Ów patron Europy był i nadal pozostaje inspiratorem cywilizacji pokoju. Poczucie szczególnej więzi nowego papieża ze św. Benedyktem
nie jest przypadkowe. Pierwsze zainteresowania i inspiracje osobą i dziełem
świętego pojawiły się w już okresie przygotowywania do kapłaństwa. Towarzyszyły one Ratzingerowi przez kolejne lata życia. Jednym z dowodów
wyjątkowej więzi Papieża ze św. Benedyktem jest fakt, że przed konklawe
w 2005 roku kardynał, który później przyjmie imię Benedykta XVI, udał się
do słynnego klasztoru benedyktyńskiego w Subiaco, aby z rąk tamtejszego
opata przyjąć Nagrodę Świętego Benedykta.
Przyjęcie nagrody było okazją do wygłoszenia ważnego przemówienia.
Znalazły się w nim między innymi przemyślenia dotyczące reguły benedyktyńskiej i jej duchowego dziedzictwa. W jego treści Ratzinger podjął także
próbę wyróżnienia cech, którymi charakteryzował się przełom XX i XXI wieku. Są to: kulturowy zamęt, rozkład, relatywizm, nihilizm oraz dekadencja.
Ratunkiem przed nimi jest człowiek silny wiarą, który kieruje się rozumem.
„W tym momencie historycznym – jak mówił Ratzinger – potrzebujemy
przede wszystkim ludzi, których wiara jest oparta na rozumie i którzy wiarą
9
Por. A. NICHOLS, Bawarskie dziedzictwo, [w:] Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do
myśli teologicznej Josepha Ratzingera, przeł. D. CHABRAJSKA, Kraków 2005, s. 21–48.
10
BENEDYKT XVI, Jesteśmy zobowiązani do budowania prawdziwego pokoju. Przemówienie po projekcji filmu „Karol, człowiek, który został Papieżem” (Watykan 19.V.2005), „L’Osser
vatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005) nr 7–8, s. 16.
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żyją, bo tylko oni mogą Boga uczynić wiarygodnym dla innych. Negatywne
świadectwo chrześcijan, którzy mówili o Bogu, a żyli przeciwko niemu, zasłoniło wizerunek Boga i otworzyło drogę do niewiary. Potrzebujemy ludzi,
którzy będą wznosili wzrok ku Bogu, stamtąd ucząc się prawdziwego człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi takich jak Benedykt z Nursji, który w czasach rozkładu i dekadencji zatopił się w najgłębszej samotności i po wszelkich niezbędnych oczyszczeniach, które musiał przejść, zdołał sprawić, że
światło zajaśniało”11.
Światło, o którym mówił kard. Ratzinger, świeci nieprzerwanie także
i dziś. Są nim proste, zrozumiałe dla ludzi wszystkich epok zasady postępowania, które zostały sformułowane przez patrona Europy. Celem podporządkowania się owym zasadom jest odzyskanie pokoju wewnętrznego,
a w konsekwencji także międzyludzkiego12. Ów pokój w sposób szczególny harmonizuje z potrzebą szacunku, prawdy, sprawiedliwości i jedności.
W praktyce dnia codziennego, jak czytamy w komentarzu do Reguły św.
Benedykta, powinien on się wyrażać wzajemną miłością, poszanowanie wartości i godności człowieka13. Dokonując wyboru imienia papież nawiązał także do jednego ze swoich poprzedników, a mianowicie Benedykta XV. Lata
pontyfikatu tego papieża przypadły na czasy I wojny światowej, która została przez niego potępiona jako niepotrzebna rzeź. W tym kontekście warto
przywołać słowa, które zostały przez Benedykta XVI wygłoszone podczas
audiencji generalnej: „Zdecydowałem, że będę się nazywał Benedykt XVI, by
nawiązać do czcigodnego papieża Benedykta XV, który przewodził Kościołowi w okresie zamętu spowodowanego przez I wojnę światową. Był on mężem i prawdziwym prorokiem pokoju, z wielką odwagą czynił wszystko, co
możliwe, by uniknąć dramatu wojny, a następnie, aby ograniczyć jej zgubne
skutki. Idąc w jego ślady pragnę, aby moja posługa przyczyniła się do pojednania i zgody między ludźmi i narodami, bo jestem głęboko przeświadczony, że wielkie dobro pokoju jest przede wszystkim darem Bożym, kruchym
niestety i drogocennym, o który należy prosić, którego trzeba strzec; pokój
musi być budowany dzień za dniem z udziałem wszystkich ludzi”14.
Życiowe doświadczenia oraz podejmowane decyzje niewątpliwie miały wpływ na rozłożenie przez Benedykta XVI akcentów w odniesieniu do
11
12

s. 119.

Podaję za: J. L. ALLEN Jr, Benedykt XVI. Początki pontyfikatu, dz. cyt. , s. 164.
Por. B. CZYŻEWSKI, Święty Benedykt w wypowiedziach Jana Pawła II, Lublin 2008,

Por. W. ZATORSKI, Komentarz do Reguły św. Benedykta, Tyniec 2012, s. 207.
BENEDYKT XVI, Imię nowego papieża. Audiencja generalna na placu św. Piotra (Watykan 27.04.2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), nr 6, s. 16.
13
14
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omawianego zagadnienia. W tym miejscu wypada raz jeszcze odwołać się
do wydarzeń z życia bawarskiego uczonego. Oto 28 maja 1977 roku Ratzinger przyjmuje święcenia biskupie, a jako hasło przewodnie swojego posługiwania wybiera zwrot z trzeciego listu św. Jana: „Współpracownik prawdy”.
Wybór ten miał swoje uzasadnienie. „Głównie dlatego, że – jak wspomina
Ratzinger – to hasło dobrze oddaje ciągłość, jaka zachodzi między moim
poprzednim zadaniem, a nową funkcją. Przy wszystkich różnicach zawsze
chodzi o to samo: podążać za prawdą i być na jej usługach. Prawda zniknęła
z dzisiejszego świata, ponieważ wydała się być za wielka dla ludzi, a tymczasem wszystko upada, gdy nie ma prawdy”15. Odtąd sformułowanie to
w sposób nieprzerwany towarzyszyło niemieckiemu biskupowi i miało dla
niego niebagatelne znaczenie.

WARUNKI POKOJU I JEGO ZAGROŻENIA
Pierwsze orędzie na Światowy Dzień Pokoju, które zostało wygłoszone przez Benedykta XVI 1 stycznia 2006 roku, zostało zatytułowane Pokój
w prawdzie. Już sam tytuł orędzia sugeruje, że prawda, obok sprawiedliwości, wolności oraz miłości jest jednym z czterech niezbywalnych fundamentów prawdziwego pokoju. Zwrócił na to uwagę także w ogłoszonej drugiego
kwietnia 1963 roku encyklice Pacem in terris Jan XXIII. A zatem jednym z podstawowych zagrożeń, które uniemożliwiają zaprowadzenie prawdziwego
pokoju, jest kłamstwo. Prawdziwy pokój, co warto podkreślić, nie ogranicza
się tylko do braku wojny lub do zapewnienia równowagi sił. Trzeba go rozumieć jako dar samego Boga, jako zadanie dla człowieka wszystkich czasów,
spragnionego wciąż doskonalszej sprawiedliwości. Tak rozumiany i zdefiniowany pokój wzywa każdego do kształtowania historii człowieka i świata
w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości, która jest zgodna z wolą
Boga. „Gdy utrudnia się i uniemożliwia integralny rozwój osoby i ochronę
jej fundamentalnych praw, kiedy wiele narodów musi znosić niesprawiedliwość i niedopuszczalne nierówności, jak można mieć nadzieję na realizację
tego dobra, jakim jest pokój?”16.
W świetle powyższych konstatacji można stwierdzić, że tam, gdzie brakuje prawdy o Bogu i o człowieku, tam też nie ma autentycznego pokoju.
J. RATZINGER, BENEDYKT XVI, Moje życie. Autobiografia, przeł. W. WIŚNIEWSKI, K. ŁAPIŃSKI, Łódź 2013, s. 151.
16
BENEDYKT XVI, Pokój w prawdzie. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXXIX
Światowy Dzień Pokoju (1.01.2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2006) nr 2, s. 4.
15
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Jak przekonuje Benedykt XVI, uznanie pełnej prawdy o Bogu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem utrwalania prawdy o pokoju. Zatem tym,
co w pierwszej kolejności uniemożliwia zaprowadzenie i utrwalenie pokoju
jest kłamstwo, a także nihilizm oraz fundamentalizm, które w błędny sposób odnoszą się do prawdy. „Chociaż nihilizm i fundamentalizm mają różne
pochodzenie i wpisują się w odmienne konteksty kulturowe, łączy je niebezpieczna pogarda dla człowieka i jego życia, a ostatecznie dla samego Boga.
U korzeni takiego wspólnego rezultatu jest bowiem wypaczenie pełnej prawdy o Bogu; nihilizm neguje Jego istnienie i opatrznościową obecność w historii; fanatyczny fundamentalizm zniekształca Jego kochające i miłosierne
oblicze, zastępując Go bożkami stworzonymi według własnego wzoru”17.
Historia XX wieku daje aż nazbyt wiele przykładów destrukcyjnych
mocy nihilizmu, fundamentalizmu i kłamstwa. To one w prostej linii prowadzą do grzechu, do zła, które w konsekwencji przynosiło i wciąż przynosi
niszczące dla życia jednostek i całych narodów skutki. Kłamstwo pozostawało i nadal pozostaje na usługach różnych ideologii, co w sposób tak dobitny pokazuje najnowsza historia. Ale czy XXI wiek, który przez wielu jest
nazywany wiekiem rozumu, nie posiada „tragarzy” oczywistych kłamstw,
w tym kłamstwa antropologicznego, które jest bezkrytycznie przyjmowane
oraz rozpowszechniane?18
Benedykt XVI zwraca uwagę, iż „wystarczy pomyśleć, do czego doszło w minionym wieku, gdy obłąkańcze systemy ideologiczne i polityczne
tworzyły pozór prawdy w sposób programowy i doprowadziły do wyzysku
i zagłady wielkiej liczby mężczyzn i kobiet, eksterminując wręcz całe rodziny i wspólnoty. Czy po takich doświadczeniach można nie żywić niepokoju
wobec kłamstwa naszej epoki, na których tle zarysowują się groźne obrazy
śmierci w wielu regionach świata? Autentyczne poszukiwanie pokoju powinno rodzić się ze świadomości, że problem prawdy i kłamstwa dotyczy
każdego człowieka i ma decydujące znaczenie dla pokojowej przyszłości
naszej planety”19. Warto powtórzyć i podkreślić, że prawda ma decydujące
znaczenie dla pokojowej przyszłości każdego człowieka. Dobra przyszłość
rodzi się tam, gdzie żywa jest pamięć, gdzie przekonania każdego człowieka
wywodzą się z prawdy i prowadzą ku prawdzie.
Dotychczasowe rozważania doprowadziły nas do miejsca, w którym
z całą stanowczością należy podkreślić, że kwestia prawdy jest punktem
17
18

s. 272.

19

Tamże, s. 6.
Por. A. NAPIÓRKOWSKI, Współczesny Kościół i ponowoczesny świat, Kraków 2015,
BENEDYKT XVI, Pokój w prawdzie, przem. cyt., s. 4–5.
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centralnym w nauczaniu następcy św. Piotra. Jest także fundamentalnym
warunkiem pokoju i punktem wyjścia do dalszych rozważań traktujących
o pokoju, który jest możliwy. Aby tak się stało, papież formułuje kilka zasadniczych warunków, które pozwolą zachować harmonię w dzisiejszym
świecie.
Wśród zasadniczych warunków pokoju, na które zwraca uwagę Benedykt XVI, jest uznanie prawa naturalnego i wypływających zeń praw
do życia i wolności religijnej. Refleksje, które dotyczą tej tematyki, zostały
wyartykułowane w orędziach wygłoszonych w styczniu 2007 i 2013 roku.
W tekstach tych czytamy między innymi: „Na poszanowaniu praw wszystkich ludzi buduje się pokój. Mając tę świadomość, Kościół broni podstawowych praw każdego człowieka. W szczególności domaga się poszanowania
życia i wolności religijnej każdego. Poszanowanie prawa do życia, w każdej
jego fazie, stanowi punkt o decydującym znaczeniu: życie jest darem, którym
podmiot nie dysponuje w pełni. Podobnie zapewnienie prawa do wolności
religijnej stawia istotę ludzką w relacji do transcendentnego Pryncypium,
które uniezależnia ją od osądu człowieka. Pokój wymaga ustalenia jasnych
granic między tym, czym można, a tym, czym nie można dysponować: w ten
sposób uniknie się niedopuszczalnych ingerencji w owo dziedzictwo wartości, które jest właściwe człowiekowi jako takiemu”20. W związku z tym każdy
człowiek, który szczerze pragnie pokoju, nie może zgadzać się na dokonywanie zamachów na ludzie życie od jego poczęcia do naturalnego kresu. Podkreślenie tego nie jest z pewnością niczym nowym, jednakże w dzisiejszym
świecie ma bardzo wielkie znaczenie. W budowaniu pokoju pomaga także
uznanie prawa do sprzeciwu sumienia wobec ustaw, które legalizują zamachy na ludzką godność, jakimi są aborcja i eutanazja. „Ci, którzy – jak pisze
papież – nie doceniają w wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia
i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie
zdają sobie sprawy, że w ten sposób opowiadają się za dążeniem do pokoju
iluzorycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich nigdy
nie zaprowadzi do szczęścia czy pokoju. […] Z tego względu ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także respektowanie przez normy prawne i wymiar
sprawiedliwości prawa do korzystania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają godności człowieka,
BENEDYKT XVI, Osoba ludzka sercem pokoju. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI
na XL Światowy dzień Pokoju (1.01.2007)., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2007) nr 2,
s. 5; por. BENEDYKT XVI, Błogosławieni pokój czyniący. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
(1.01.2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2013) nr 1, s. 4–9.
20
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takich jak aborcja i eutanazja”21. W odniesieniu do tej kwestii historia poucza,
że przestrzeganie prawa, które pozostaje w konflikcie z sumieniem, doprowadzić może do tak tragicznych wydarzeń, jakich świadkiem była ludzkość
w XX wieku.
Istotnym zagrożeniem pokoju jest także brak wolności religijnej. Jest
ona nieodzownym warunkiem pokoju, a zarazem jednym z podstawowych praw człowieka. Przestrzeganie zasad wolności religijnej, które dzisiaj
w wielu krajach są łamane, to nie tylko możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych. To także – lub przede wszystkim – wolność do dawania
świadectwa o swojej religii, czyli, jak zauważa Benedykt XVI w treści orędzia
zatytułowanego Błogosławieni pokój czyniący, do „[…] głoszenia i przekazywania jej nauczania, do prowadzenia działalności edukacyjnej, charytatywnej i opiekuńczej, pozwalającej wprowadzać w życie nakazy religijne, do istnienia i działania jako organizacje społeczne, tworzone zgodnie z właściwymi im
zasadami doktrynalnymi i celami instytucjonalnymi”22. Tymczasem współcześnie
mamy do czynienia z coraz większą liczbą chrześcijan prześladowanych na
całym świecie. Także w krajach od dawna tradycyjnie chrześcijańskich spotkać się można z coraz liczniejszymi przypadkami nietolerancji religijnej.
Kolejnymi warunkami prawdziwego pokoju są m.in. przywrócenie poszanowania pracy oraz obrona rodziny. Szczególnie rodzina narażona jest
obecnie na liczne niebezpieczeństwa. Dość wspomnieć o podważaniu nierozerwalności małżeństwa oraz upowszechniania się postaw, które akceptują
współżycie mężczyzny i kobiety bez uprzedniego przyjęcia formy prawnej,
jaką pozostaje małżeństwo23. Dodać do tego należy podejmowanie inicjatyw,
których celem jest zrównanie w obliczu prawa rodziny z radykalnie odmiennymi formami związków, które „szkodzą jej i przyczyniają się do destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną”24.
Dlatego tak istotne – także w odniesieniu do omawianego zagadnienia – jest
uznawanie i promowanie naturalnej struktury małżeństwa jako związku
między kobietą a mężczyzna. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym
człowiek uczy się kultury pokoju, życia i miłości. To w niej jest także przekazywana europejska tożsamość. Definicja małżeństwa jako związku kobiety
BENEDYKT XVI, Pokój w prawdzie. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXXIX
Światowy Dzień Pokoju (1.01.2006), przem. cyt., s. 4.
22
BENEDYKT XVI, Błogosławieni pokój czyniący. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
(1.01.2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2013) nr 1, s. 6; por. BENEDYKT XVI,
Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2011) nr 1, s. 4–11.
23
Por. J. RATZINGER, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, dz. cyt., s. 28–32.
24
BENEDYKT XVI, Błogosławieni pokój czyniący, przem. cyt., s. 6.
21
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i mężczyzny nie wynika tylko ze źródeł religijnych. Jest ona wpisana w naturę człowieka, która jest wspólna dla całej rodziny ludzkiej. Jak podkreśla Ojciec Święty, działalność Kościoła na rzecz promowania małżeństwa i rodziny
nie ma zatem charakteru wyznaniowego, ale jest skierowana do wszystkich
ludzi, niezależnie od ich przynależności religijnej. Działalność na tym gruncie jest tym bardziej potrzebna, że coraz częściej owe odwieczne prawa są
ignorowane25.
W ogłoszonym w roku 2013 orędziu Błogosławieni pokój czyniący papież
zauważa, że innym istotnym warunkiem zaprowadzania pokoju w świecie
jest wzmocnienie roli państwa oraz przeciwstawienie się erozji tej instytucji,
a także sformułowanie i wdrożenie nowego modelu jej rozwoju. Papież postuluje również potrzebę krzewienia pedagogiki przebaczenia. Rola państwa
jest kluczowa z jednej strony dla przeciwstawienia się ideologii radykalnego
liberalizmu oraz technokracji, a z drugiej ze względu na potrzebę ochrony
praw pracowników. Benedykt XVI podkreśla, iż obecny model rozwoju gospodarczego stwarza liczne zagrożenia dla pokoju. Wśród nich wymienia
wzrastające nierówności między bogatymi a biednymi, dominację mentalności egoistycznej, konsumpcjonistycznej i indywidualistycznej, która wyraża
się w pozbawionym reguł kapitalizmie finansowym. „Ten wzorzec, który
panował w ostatnich dziesięcioleciach, postulował dążenie do maksymalizacji zysku i konsumpcji, w perspektywie idealistycznej i egoistycznej, chcącej
oceniać ludzi ze względu na ich zdolność do odpowiadania wymogom konkurencyjności. natomiast w innej perspektywie prawdziwy i trwały sukces
można osiągnąć poprzez dar z siebie, swoich możliwości intelektualnych,
przedsiębiorczości, ponieważ znośny, to znaczy prawdziwie ludzki rozwój
gospodarczy potrzebuje zasady bezinteresowności, jako wyraz braterstwa
i logiki daru”26.
Nowy model rozwoju gospodarki powinien być integralny, solidarny
oraz zrównoważony. W tym celu potrzebne jest stworzenie etyki rynków
monetarnych, finansowych i komercyjnych. Orędzie z 2013 roku kończą refleksje na temat tego, jak ważna na drodze budowania pokoju między ludźmi
i narodami jest pedagogia pokoju. „Wymaga ona – jak podkreśla papież – bogatego życia wewnętrznego, jasnych i wartościowych odniesień moralnych,
odpowiednich postaw i stylu życia. W istocie dzieła pokoju przyczyniają się
25
Por. BENEDYKT XVI, Rodzina Wspólnotą pokoju. Orędzie Ojca Świętego Benedykta
XVI na XLI Światowy Dzień Pokoju (1.01.2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2008)
nr 1, s. 25–28.
26
BENEDYKT XVI, Błogosławieni pokój czyniący. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
(1.01.2013), przem. cyt., s. 7.
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do osiągania dobra wspólnego i wzbudzają zainteresowanie pokojem, wychowują do niego. Pokojowe myśli, słowa i gesty tworzą mentalność i kulturę pokoju, atmosferę szacunku, uczciwości i serdeczności. Trzeba zatem
uczyć ludzi wzajemnej miłości i wychowywania do pokoju, życia w życzliwości, a nie tylko tolerowania się” 27.
Wśród najważniejszych elementów pedagogii pokoju Benedykt XVI
wymienia przebaczenie i pojednanie, zatem zemsta, terror czy odwet muszą zostać odrzucone w pierwszej kolejności, ponieważ przyjmowanie takich
postaw nie rozwiązuje żadnych problemów, nie redukuje żadnych napięć.
Trzeba także, jak zauważa papież, „uznać swoje winy, przyjąć przeprosiny
nie żądając ich i wreszcie przebaczyć, tak aby błędy i zniewagi można było
uznać w prawdzie, aby razem zmierzać do pojednania. Wymaga to upowszechnienia się pedagogii przebaczenia” 28.
Każdy, komu bliska jest misja szerzenia pokoju na świecie, powinien
każdego dnia spełniać jej podstawowe warunki. Nawet najpiękniejsze teorie
traktujące o pokoju pozostaną tylko teoriami, jeśli nie pociągną za sobą konkretnych działań. Pokój, o którym mówił papież Benedykt XVI, nie jest utopią, kolejną teorią, nie jest czymś nieosiągalnym. „Jest to praca długotrwała,
ponieważ zakłada ewolucję duchową, wychowanie do wyższych wartości,
nową wizje ludzkiej historii. Trzeba odrzucić fałszywy pokój, jaki obiecują
bożki tego świata, i związane z nim niebezpieczeństwa, ów fałszywy pokój,
który powoduje coraz większe zobojętnienie sumień, prowadzi do zamknięcia się w sobie, do osłabienia życia, przeżywanego w obojętności. Pedagogia pokoju natomiast zakłada działanie, współczucie, solidarność, męstwo
i wytrwałość”29. Wiara w pokój oraz świadome spełnianie każdego dnia jego
podstawowych warunków niewątpliwie przyczynią się do jego urzeczywistnienia.

ZAKOŃCZENIE
Myśl Benedykta XVI mimo upływu czasu nie traci niczego ze swojej
aktualności. Więcej nawet, staje się coraz bardziej aktualna. Z tego powodu
warto także przypominać nauczanie Ojca Świętego traktujące o pokoju. Celem niniejszego artykułu było przypomnienie fundamentalnych warunków,
których przestrzeganie ma ogromne znaczenia dla szerzenia oraz utrwalania
Tamże, s. 8.
Tamże.
29
Tamże.
27

28
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pokoju między ludźmi. Są one o tyle istotne, że nie czynią nikogo biernym
obserwatorem procesów zachodzących w świecie, lecz wzywają każdego do
podejmowania konkretnych czynów i przyjmowania określonych postaw. Są
to między innymi: prawda, odpowiedzialność, przebaczenie poszanowanie
życia, pamięć, wolność religijna, wzmocnienie roli państwa, nowy model
rozwoju oraz rodzina, która jest pierwszym miejscem, w którym człowiek
uczy się kultury pokoju. Źródłem zaprezentowanych w artykule treści są
w pierwszej kolejności papieskie dokumenty, a w szczególności orędzia, które zostały wygłoszone w czasie Światowych Dni Pokoju w latach 2006–2013.

THE ISSUE OF PEACE IN THE THOUGHT OF POPE BENEDICT XVI
The issue of peace in the thought of Pope Benedict XVI. The longing for peace, interest in it and striving for its realization are still the important task of life for every man.
One of the most significant thinkers of the XXth and XXIst centuries, whose reflection
concerned the issue of peace, was Pope Benedict XVI. Every human is looking for answer
to fundamental questions about the essence of peace, the conditions in order to lead and
consolidate world peace.
The paper refers to papal documents. The thesis about contemporary threats, that is
put forward by the Pope, is precise, simple, convincing and worth reminding. The work
of Benedict XVI is still a very important document that should co-create and shape human
thought. The aim of the paper is to remind the fundamental conditions, the observance of
which is very important for spreading and strengthening of peace between people. They
are crucial because they do not make anyone passive observer of the processes taking
place in the world, but they call on everyone to take specific actions and attitudes.
tłum. Tomasz Knapik
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NARKOMANIA –
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA

Słowa kluczowe: narkotyki, przyczyny narkomanii, pomoc narkomanom
Key words: narcotic drugs, causes of drug addiction, help to drug addicts

Zażywanie środków odurzających jest zjawiskiem historycznie bardzo
starym. Różne formy narkotyzowania się są znane od tysiącleci. Obecnie obserwujemy w Polsce gwałtowny wzrost liczby nastolatków sięgających po
narkotyki. Po części wynika to z faktu, iż policji bardzo trudno jest opanować
proceder handlu narkotykami. Handlarzy śmiercią interesuje jedynie łatwy
zarobek. W handel narkotykami dorośli wciągają także osoby nieletnie, aby
dzięki temu łatwiej uciec od odpowiedzialności. Z drugiej strony można zauważyć ogromną naiwność młodych ludzi, którzy nie wyciągają wniosków
z narkotykowych dramatów swoich rówieśników. Narkotyki stwarzają bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla zdrowia, lecz także dla życia. Narkomania nieuchronnie prowadzi do śmierci, jeśli uzależniony nie podejmie terapii
i nie przestanie zażywać narkotyków. Dlatego warto przypomnieć, jakie są
rodzaje narkotyków i skutki ich zażywania. Należy wskazać przyczyny, które prowadzą do narkomanii, a także znaleźć sposoby pomocy osobom już
uzależnionym.

286

Małgorzata Królczyk

RODZAJE ŚRODKÓW NARKOTYCZNYCH
W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii, za narkotyk uznaje się każdy środek odurzający, psychotropowy lub
zastępczy. Środek zastępczy oznacza substancję w każdym stanie fizycznym
stosowaną zamiast lub w takich samych celach niemedycznych, jak środki
odurzające lub psychotropowe umieszczone w wykazie trucizn i środków
szkodliwych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej1.
Narkotyki można dzielić na podstawie ich struktury chemicznej, przydatności kliniczno-terapeutycznej, potencjalnego zagrożenia zdrowia oraz
wpływu na procesy psychologiczne i behawiorystyczne. Podział środków
odurzających ze względu na oddziaływanie psychiczne wyróżnia trzy grupy: narkotyki mocne, środki pobudzające, dopingujące i podniecające oraz
substancje o działaniu halucynogennym. Można także mówić ogólnie o występowaniu środków pochodzenia naturalnego i syntetycznego2. Cz. Cekiera podaje, iż środkami pochodzenia naturalnego są głównie rośliny, grzyby
i owoce. Do popularnych środków narkotycznych pochodzenia naturalnego
należą między innymi pochodne makowca, a wśród nich: opium, heroina,
morfina, kodeina oraz preparowane własnym sposobem mleczko, kompot
i makiwary3. P. Petrović zwraca uwagę, iż opium jest materią psychoaktywną pod postacią mlecznego soku pozyskiwanego z naciętych makówek maku
opiumowego. Tworzy brunatną masę o gorzkim, ostrym smaku i swoistej
woni maku. Zawiera ok. 25 alkaloidów, spośród których najważniejsze to
morfina, kodeina i papaweryna. Od sposobu zażywania zależy szybkość
działania oraz intensywność doznań. Opium najwolniej działa zjedzone,
a jego spożycie przynosi efekt uspokojenia i relaksu. Palenie opium może
wywołać zaburzenia wzrokowe i stany podobne do snu. Najszybciej i najsilniej działa opium wprowadzone dożylnie. Na nadużywanie środków
z grupy opiumowej wpływa fakt, że posiadają one zdolność wywoływania
błogostanu i oszołomienia, a nawet kolorowych wizji. Kiedy środek przestaje
działać, ożywienie przemienia się w nastrój zobojętnienia, pojawia się niepokój. Może także wystąpić senność4.
Por. B. ŚLUSARCZYK, Narkomania. Problemy prawnokryminologiczne, Warszawa
1991, s. 8.
2
Por. CZ. CEKIERA, Narkomania – psychologia, psychopatologia, terapia, „Zagadnienia
Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 14 (1978) nr 2, s. 13.
3
Por. CZ. CEKIERA, Toksykomania, Warszawa 1985, s. 61–62.
4
Por. P. PETROVIĆ, Narkotyki i człowiek, Warszawa 1988, s. 45; B. KAŁDON, Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Częstochowa 2008,
s. 35–36.
1
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Narkomania opiumowa prowadzi do licznych uszkodzeń somatycznych i psychodegeneracji osobowości. Środki tej grupy obniżają łaknie, wywołują zmiany w organizmie, wpływają na zwężenie źrenic, wysychanie
błony śluzowej, nadkwasotę żołądka, powodują drżenie rąk i obniżenie popędu płciowego. Często pojawia się bladość skóry i skłonność do siwienia
oraz, w niektórych przypadkach, organiczne uszkodzenia mózgu. Przetwory z maku szybko rozwijają tolerancję oraz zależność psychiczną i fizyczną.
Przedawkowanie może spowodować śpiączkę i śmierć w wyniku zahamowania działania ośrodka oddechowego. Niektóre środki opiumowe są stosowane w medycynie jako leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe, np. morfina,
kodeina5.
Morfina jest najważniejszym i najbardziej znanym alkaloidem opium.
Charakteryzuje się bardzo silnym działaniem przeciwbólowym, obniża zdolność odczuwania bólu, zmniejszając równocześnie wrażliwość sfery czuciowej kory mózgowej. Kliniczne efekty zażywania tego narkotyku zależą od
jego farmakologicznego działania na komórki nerwowe. Długotrwałe leczenie morfiną powoduje uzależnienie. U osoby wielokrotnie przyjmującej
morfinę szybko pojawiają się objawy zatrucia przewlekłego, a także zmiany
w charakterze i postawie moralnej. Są to głównie zaburzenia ogólnego samopoczucia, stany depresyjne, apatia, znaczne osłabienie energii, siły twórczej i pamięci, spadek poczucia odpowiedzialności wobec pracy i rodziny,
uczucie niepokoju, nerwobóle. Ponadto występują zaburzenia somatyczne,
między innymi utrata łaknienia, wychudzenie, ślinotok, biegunka, zmiany
zwyrodnieniowe narządów. Pojawiają się tendencje samobójcze. Zatrucie
morfiną przejawia się także utratą przytomności, znacznym zwężeniem źrenic, nierównym, płytkim oddechem czy sinicą. Śmierć następuje wskutek porażenia ośrodka oddechowego6.
Pochodną morfiny jest heroina. Związek ten działa podobnie jak morfina, odznacza się jednak większą toksycznością. Występuje w postaci ciemnego płynu przypominającego z wyglądu herbatę. Współcześnie dostępna jest
także w postaci białego proszku lub brązowawych krysztalików (tzw. brown
sugar) przeznaczonych do palenia. Heroina silnie uzależnia fizycznie i psychicznie. Powoduje uszkodzenia układu nerwowego, psychiczne i etyczne
zboczenia, zwyrodnienia cielesne. Zażywanie jej w postaci tabaczki może powodować martwicę i przedziurawienie przegrody nosa. Objawy głodu mogą
początkowo przypominać objawy przeziębienia czy zatrucia. Należą do nich
Por. L. ZGIRSKI, Toksykomania w praktyce lekarskiej, Warszawa 1988, s. 97–98;
M. MALEWSKA, Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie, Warszawa 2001, s. 60–61.
6
Por. B. ŚLUSARCZYK, Narkomania. Problemy prawnokryminologiczne, dz. cyt., s. 140.
5
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wymioty, nadmierne pocenie się, biegunka, świąd, bóle mięśni i niepokój.
Znikają zwykle w ciągu trzech, czterech dni od przyjęcia ostatniej dawki.
Slangowe nazwy heroiny to: hera, kompot, towar, brown, brown sugar. Kodeina (środek hamujący odruch kaszlowy) bardzo rzadko powoduje lekozależność, właściwie tylko w przypadku stosowania jej przez dłuższy czas
w dużych dawkach7.
Drugą wielką grupę narkotyków stanowią pochodne konopi indyjskich,
z których otrzymuje się haszysz, marihuanę i popularną u nas „trawkę”. Konopie indyjskie to roślina, która w warunkach naturalnych sięga 1,5 m wysokości, a hodowana w domu może dorastać do 1 metra. W celach narkotycznych wykorzystuje się jej liście, nasiona i kwiaty oraz żywicę wydzielaną
przez włoski gruczołowate kwiatostanów żeńskich. Haszysz to określenie
żywicy cannabis, z której sporządzane są oleiste płyny dodawane do produktów żywnościowych (galaretek, kisieli i napojów), a w postaci sproszkowanej jest stosowany jako tabaczka. Następstwem spożycia haszyszu są
stany euforyczne, uczucie lekkości, zamęt myślowy, dezorientacja w czasie
i przestrzeni, halucynacja, pobudzenie motoryczne, senność, stan przyjemnego omdlenia. Charakterystyczne dla osób spożywających haszysz są: utrata poczucia czasu, napady niepohamowanego śmiechu, objawy rozdwojenia
osobowości, potrzeba ruchu przejawiająca się w postaci tańca i skakania. Haszysz wywołuje średnie lub silne uzależnienie psychiczne. Nazwy slangowe
haszyszu to: hasz, skunk, plastelina, czarny afgan8.
Ziele konopi zwane marihuaną sprzedawane jest w formie papierosa
i z wyglądu przypomina pokruszoną, wyschniętą natkę pietruszki. Palone
w fajkach wydziela zapach podobny do palonego suchego siana. Związkiem
aktywnym zawartym w konopiach jest THC (tetrahydrocannabinol), który
może wywołać stan niewielkiej euforii, ogólne rozluźnienie, gadatliwość
i wesołkowatość, może również pobudzać apetyt. Dłuższe palenie marihuany wywołuje trudności w koncentracji i zapamiętywaniu. Wieloletnie palenie marihuany lub haszyszu doprowadza do zaniku zainteresowań oraz
wystąpienia syndromu amotywacyjnego, który objawia się apatią, zobojętnieniem, zaniedbaniem własnego wyglądu i niemożnością skupienia się na
jakichkolwiek celach i zadaniach. Powoduje powstanie uzależnienia psychicznego, a w skrajnych przypadkach nawet nałogu. Badania wykazują, że
7
Por. J. WRONA, Subkulturowe aspekty problematyki narkotykowej, [w:] Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia, Kraków-Częstochowa 2009, s. 37–44; A. ZWOLIŃSKI, W świecie używek, Warszawa 2010, s. 68–69.
8
Por. J. ROGALA, Narkotyki, Warszawa 1983, s. 57–58; I. NIEWIADOMSKA, P. STANISŁAWCZYK, Narkotyki, Lublin 2004, s. 32–33.
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wysoka zawartość substancji rakotwórczych w płucach palaczy marihuany
sytuuje ich w grupie najbardziej narażonej na raka płuc. Nazwy slangowe
marihuany to: grass, pot, trawka, ganja, marycha, Mary.
W tym kontekście należy z całą mocą podkreślić, że nie ma nieszkodliwych narkotyków. Marihuana to pierwszy krok do przyjmowania „twardych” narkotyków, takich jak heroina, i na tej drodze przyniosła tysiącom ludzi zagładę9. Trzecia grupa, coraz częściej docierająca do Polski, to pochodne
rośliny koka i kokaina. Do rzadziej spotykanych można zaliczyć pochodne
niektórych grzybów, kaktusów, krzewów i roślin o właściwościach halucynogennych.
Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny Erythroxylon coca.
Występuje w postaci naturalnych liści oraz w postaci przetworzonej, jako
barwne kryształy lub biały proszek o gorzkim smaku. Należy do najmocniej uzależniających narkotyków. Najczęściej jest aspirowana przez rurkę
do nosa, rzadziej wstrzykiwana dożylnie. Kokaina jest środkiem silnie pobudzającym, wywołuje euforię, daje pozorne poczucie siły. Kiedy przestaje
działać, pojawia się uczucie zmęczenia i przygnębienie, co wzmaga pokusę
przyjęcia kolejnej dawki. Objawy podniecenia mijają szybko, po czym następują toksyczne objawy w postaci wzrostu ciśnienia krwi, przyspieszenia
tętna i oddechu. W końcu może dojść do psychozy z dezorientacją, omamami wzrokowymi, słuchowymi, czuciowymi oraz prześladowczymi. Często
też pojawiają się wybuchy agresji. Śmierć spowodowana zatruciem kokainą
następuje na skutek niewydolności serca lub układu oddechowego. Nazwy
slangowe kokainy to śnieg i koka10.
Meskalina jest aktywnym alkaloidem halucynogennym wytwarzanym
z małego pustynnego kaktusa. Skutkiem jej zażycia jest występowanie kolorowych wizji. W wyjątkowo dużych dawkach może spowodować śmierć na
skutek paraliżu oddechu.
Psylocyna to kolejny halucynogenny alkaloid pochodzenia roślinnego. Jej źródłem jest grzyb11. W medycynie psylocynę stosuje się jako środek
pomocniczy w leczeniu niektórych nerwic, pobudza on „pamięć aktywną”.
Pod wpływem psylocyny wspomnienia z dawnych lat mogą być tak silne,
że prawie zapomniana przeszłość jest tak żywa, jak teraźniejszość. W pierwszej fazie zażywania tego środka występują nieprzyjemne symptomy: zaPor. R. MAXWELL, Dzieci, alkohol, narkotyki, Gdańsk 1994, s. 66–67.
Por. M. PASEK, Narkotyki? Napewno nie moje dziecko!, Warszawa 1998, s. 13.
11
Dla Azteków grzyb ten był święty, nazywali go teonanacatl, co można przetłumaczyć jako „ciało bogów”. Istnieje wiele odmian tego grzyba. M. GOSSOP, Narkomania mity
i rzeczywistość, Warszawa 1993, s. 128.
9

10
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wroty głowy, mdłości , strach. Słabnie kontakt z otoczeniem. W drugiej fazie,
nazwanej fazą fascynacji, osoba znajdująca się pod wpływem omawianego
środka wchodzi w świat wizji i halucynacji. Trzecia faza to odrętwienie.
Przyjmujący narkotyk jest bierny, nie wykazuje żadnej inicjatywy, niczym się
nie interesuje. Emocjonalnie jest obojętny i niemy, skupia się na zjawiskach
nierealnych. Psylocyna nie jest narkotykiem wywołującym uzależnienie fizyczne, jednak jej silne właściwości halucynogenne są przyczyną uzależnienia psychicznego.
Katyna jest alkaloidem pochodzącym z rośliny Catha adulis – czuwaliczki. Oprócz katyny z liści tej rośliny wyizolowano także inne alkaloidy.
Działają one pobudzająco. Bezpośrednio po zażyciu pojawia się przekrwienie spojówek, zaczerwienienie twarzy i wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
U starszych osób z pewnymi predyspozycjami pojawiają się migrenowe bóle
głowy, zdarzają się krwotoki mózgowe i zawały mięśnia sercowego. Psychicznymi objawami nadużywania tego środka są: znaczne zmniejszenie łaknienia, euforia, niepokój połączony ze wzmożeniem napędu psychoruchowego i wielomównością. Środek ten ma również właściwości halucynogenne
i wpływa hamująco na popęd seksualny12.
W celach narkotycznych nadużywa się również leków, zwłaszcza z grupy amfetaminowej. Współczesny przemysł farmaceutyczny i chemiczny dostarczają ponadto olbrzymich ilości środków toksycznych o działaniu narkotycznym. Używanie ich i nadużywanie w celach nieleczniczych nazywa się
toksykomanią lub politoksykomanią w zależności od tego, czy dany środek
zażywany jest równocześnie z innymi, czy też kolejno.
Najbardziej znanym narkotykiem syntetycznym jest LSD. To bezwonny
i bezbarwny środek halucynogenny o bardzo silnym działaniu. Występuje
w postaci białego, krystalicznego proszku oraz pod postacią farmaceutyczną
jako ampułki i tabletki. LSD jest środkiem powodującym zaburzenia psychiczne w postaci osłabienia krytycyzmu, ogólnego pobudzenia, zmian nastroju, zamroczenia, omamów wzrokowych oraz rozlicznych zmian osobowości. Nazwy slangowe: kwas, acid, „batman”, „truskawy”, „Gorbaczow”,
krysztaliki13.
Amfetamina i jej liczne pochodne należą do otrzymywanych syntetycznie związków chemicznych o działaniu pobudzającym. Występuje w postaci białego krystalicznego, bezwonnego proszku. Dłuższe zażywanie amfetaminy doprowadza po pewnym czasie do stanów lękowych, halucynacji,
omamów słuchowych, występują także uczulenia i egzemy. Przy dożylnym
12
13

Por. L. ZGIRSKI, Toksykomania w praktyce lekarskiej, Warszawa 1988, s. 95.
Por. M. PASEK, Narkotyki? Napewno nie moje dziecko!, dz. cyt., s. 16.
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przyjmowaniu pojawia się ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych i niedomóg serca. Uzależnienie od tego środka kończy się często chorobą psychiczną zwaną psychozą amfetaminową oraz ogólnym wyczerpaniem organizmu. Narkotyk ten może doprowadzić do ostrych zatruć, wywoływać
śpiączkę, zatrzymanie oddechu, a nawet śmierć. Nazwy slangowe to amfa,
speed i power14.
Kolejną grupę narkotyków stanowią leki pochodzące z kwasu barbiturowego. Obecnie do najpopularniejszych należą tuinal, seconal, amytal i nembutal. Barbiturany są produkowane fabrycznie w postaci proszku służącego
do przygotowania roztworu, ampułek, czopków lub tabletek, co oznacza, że
są stosowane przez infuzję, wstrzykiwanie, doodbytniczo lub doustnie. Działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza na ośrodki podkorowe, wywołując efekt uspokajający, psychodepresyjny i nasenny. Większe
dawki pogłębiają sen i mogą doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci15.
Metadon jest syntetycznym środkiem przeciwbólowym odkrytym
w Niemczech podczas II wojny światowej. Śmiertelna dawka dla osób bez
rozwiniętej tolerancji wynosi 1–1,5 mg/kg masy ciała. Śmierć następuje ze
względu na trudności w oddychaniu16. M. Pasek zwraca uwagę, iż ecstasy
to obecnie jeden z najbardziej popularnych środków narkotycznych, szczególnie na dyskotekach, w kręgach subkultury rave oraz na tzw. technoparty. Traktowana jest jako środek pomagający „tańczyć bez końca”. Pobudza,
przyśpiesza bicie serca, daje wrażenie „kopa energetycznego”. Przyjmowany jest w postaci specjalnych tabletek, często z wytłoczonym znaczkiem serca lub kółek. Narkotyk ten podwyższa temperaturę ciała, co w połączeniu
z długim i wyczerpującym tańcem może okazać się bardzo niebezpieczne
dla organizmu. Zażywanie tego środka jest szczególnie groźne w przypadku
osób chorych na padaczkę lub nadciśnienie, a także będących w depresji. Nazwy slangowe ekstazy to: EXC, cadillac, E, śnieżna kula17.
Niebezpieczne dla organizmu są również inhalanty. Są to wszelkiego
rodzaju rozpuszczalniki, kleje, lakiery, aerozole, benzyna, a nawet gaz z zapalniczki. Są one szczególnie popularne wśród dzieci oraz młodzieży szkół
podstawowych i średnich ze względu na niską cenę i ogólną dostępność.
Wdychany klej szybko dostaje się do krwiobiegu, a stamtąd do mózgu
i wątroby. Zawarty w inhalantach węglowodór przedostając się do komórek
i tkanek, wywołując zmiany w funkcjonowaniu psychicznym i fizycznym
Por. M. GOSSOP, Narkomania mity i rzeczywistość, dz. cyt., s. 161.
Por. B. ŚLUSARCZYK, Narkomania. Problemy prawnokryminologiczne, dz. cyt., s. 143.
16
P. PETROVIĆ, Narkotyki i człowiek, dz. cyt., s. 91–93.
17
Por. M. PASEK, Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!, dz. cyt., s. 18–19.
14

15
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człowieka. W wyniku niedotlenienia mózgu pojawiają się halucynacje. Wdychanie klejów i rozpuszczalników nierzadko kończy się śmiercią wskutek
zatrucia, uduszenia lub niewydolności serca.

PRZYCZYNY NARKOMANII
Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo) to patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub
dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe). Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym
i psychicznym uzależnieniem. Uzależnienie psychiczne objawia się niepohamowanym pragnieniem zażycia danego środka, który zazwyczaj powoduje
uspokojenie i euforię (błogostan). Narkomania w krótkim czasie prowadzi
do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości
wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą. Włączanie
się wprowadzonych do organizmu środków uzależniających w procesy biologiczne ustroju powoduje uzależnienie fizyczne. Długotrwałe podawanie
środków uzależniających powoduje uszkodzenia poszczególnych narządów,
niedowłady, zaburzenia widzenia oraz wyniszczenie całego organizmu.
Deficyt danego środka w organizmie powoduje zaburzenia czynności
poszczególnych komórek i narządów oraz występowanie objawów abstynencji, czyli głodu narkotycznego. Głód narkotyczny cechuje się zespołem
różnorodnych objawów, częściowo zależnych od typu narkotyku. Objawy
abstynencji nasilają się w miarę przedłużania się jej trwania. W celu ich usunięcia konieczne staje się podanie następnej dawki środka uzależniającego,
gdyż niepodanie go może spowodować zgon. Narkoman dąży do zdobycia
narkotyku za wszelką cenę.
W przebiegu narkomanii niejednokrotnie zwiększa się odporność organizmu na dany środek, pojawia się tzw. tolerancja. W jej następstwie, aby
uzyskać podobne efekty działania, konieczne staje się przyjmowanie coraz
większych dawek, np. wielokrotnie wyższych dawek morfiny. Powszechne fałszowanie środków narkotycznych sprawia, że przyjmowane dawki są
właściwie nieznane, co może być przyczyną nieplanowanego zażycia dozy
śmiertelnej. M. Łakomski podkreśla, iż narkomania to „nawyk stałego używania narkotyków. Prowadzi do zupełnej zależności od nich. Zapoczątko-
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wana bywa przez namowę narkomana, przez ciekawość, snobizm i chęć
imponowania, a także przez zażywanie narkotyków spowodowane zaleceniami lekarskimi. Narkomanię ułatwiają: cechy osobnicze, wpływ środowiska, dostępność narkotyków”18.
Psychologowie mówią o trzech głównych powodach, które mogą skłonić dziecko do wzięcia narkotyku. Pierwszy z nich to poszukiwanie nowych,
przyjemnych wrażeń. Nastolatek pragnie przygód i ekscytujących przeżyć.
Lubi ryzyko i nienawidzi nudy. Narkotyk pozornie zaspokaja każdą z jego
potrzeb – dzięki niemu może poczuć się „ważny”, „tajemniczy”, „wtajemniczony” i „dorosły”, może też bez odrobiny wysiłku ze swojej strony odczuwać przyjemność i dreszczyk emocji. Chęć uwolnienia się od stresu, napięć
i problemów to druga z głównych przyczyn narkomanii. Narkotyk na krótką
chwilę pozwala oderwać się od rzeczywistości, rozluźnia, tłumi negatywne
uczucia. Spięty przed randką nastolatek zapala papieros z marihuaną, przed
klasówką zażywa amfetaminę. Kiedy pojawiają się problemy, pali haszysz
i na chwilę o nich zapomina. Nastolatek zażywa narkotyki, bo chce być zaakceptowany przez grupę – to powód trzeci. Chce czuć się silny, pasować
do ogólnego lansowanego przez media wzorca człowieka wyluzowanego,
silnego, nie przejmującego się problemami, korzystającego z natychmiastowych i skutecznych rozwiązań. Kiedy boli głowa – bierze tabletkę. Kiedy jest
zmęczony – pije napój energetyczny lub połyka „cudowne witaminy”. Kiedy
ktoś proponuje, nie odmawia19.
Narkomania to choroba duszy i ciała. U człowieka, który sięga po narkotyk, po pewnym czasie pojawia się przekonanie, że jest to jedyny środek,
który pomaga rozwiązać różne problemy i zaspokoić potrzeby. W świetle
najnowszych badań należy mówić o wieloczynnikowym pochodzeniu narkomanii. Rozróżniamy trzy podejścia do zjawiska toksykomanii: model
medyczny, model socjologiczny oraz model psychologiczny. W modelu
medycznym nie ma jednoznacznej teorii uzależnienia. Medycyna wyróżnia
szereg czynników, od których zależy powstanie nałogu. Zwykle dzieli się
je na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Do czynników wewnątrzpochodnych zalicza się dyspozycję charakterologiczną. Jest ona następstwem
niedojrzałości jednostki powstałej na skutek błędów wychowawczych czy
wadliwych postaw rodzicielskich. Specyficznymi cechami psychicznymi są
nerwicowość, niedojrzałość uczuciowa, złe funkcjonowanie wewnętrznej
M. ŁAKOMSKI, Narkomania, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. OZOROWSKI, Warszawa-Łomianki 1999, s. 285.
19
Por. M. PASEK, Narkotyki? Napewno nie moje dziecko!, dz. cyt., s. 6.
18
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kontroli własnego zachowania, nieumiejętność zaspokojenia swoich potrzeb
oraz niewłaściwy system wartości20.
Do czynników zewnątrzpochodnych zalicza się łatwy dostęp do środków odurzających, tolerancję społeczną, modę na używanie narkotyków
(także w grupach), czynniki genetyczne, efekty farmakologiczne, dobre samopoczucie po zażyciu.
W modelu socjologicznym używanie środków narkotycznych jest rozpatrywane w kontekście sytuacji socjalnej młodego pokolenia we współczesnym społeczeństwie. Traktowane jest jako reakcja młodych ludzi na przemiany cywilizacyjne i dehumanizację jednostki. Przemiany cywilizacyjne
powodują zachwianie dotychczasowych norm kulturowych, anomię oraz
próby innego, alternatywnego sposobu dostosowania się wymogów rzeczywistości. Używanie środków toksycznych może być powiązane z przynależnością do subkultur młodzieżowych21.
Jan Paweł II wskazuje na społeczne źródła narkomanii – stwierdza, że
w wielkich miastach masy młodzieży pozostają bez opieki z powodu warunków pracy rodziców, braku struktur społecznych, a może i braku należytego
zainteresowania. Psychologowie i socjologowie twierdzą, że główną przyczyną, która popycha młodych i dorosłych ku zgubnemu doświadczeniu
narkomanii, jest brak jasnych i przekonujących racji życia. Papież podkreśla
też niedomagania społeczne, które bywają powodem ucieczki w uzależnienie patologiczne. Wskazuje na niedostatecznie rozwiniętą i niezadowalającą
strukturę społeczną: brak mieszkań, bezrobocie, niesprawiedliwość, społeczny pesymizm, niestabilność międzynarodową, brak przygotowania do
małżeństwa, legalizację przerywania ciąży i rozwody22. Te czynniki powodują utratę zaufania i poczucie przygnębienia, które może znajdować ujście
w przerażająco negatywnych doświadczeniach. Konflikty w rodzinie są często powodem opuszczenia tego środowiska i szukania towarzystwa w grupie toksykomanów.
Wyniki badań socjologicznych wskazują na związek pomiędzy jakością życia rodzinnego i podatnością członków rodziny, szczególnie dzieci
i młodzieży, na narkomanię. Osoby uzależnione pochodzą często z rodzin
rozbitych, niepełnych, skłóconych i źle funkcjonujących. Takie rodziny nie
uczą dialogu i umiejętności radzenia sobie ze stresem, nie dają oparcia psy20
Por. Z. SZYMAŃSKI, Narkomania. Aspekt medyczny, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 286–287.
21
Por. K. MERTON, Teorie socjologiczne i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 30.
22
JAN PAWEŁ II, Dramat narkomanii, „L’Osservatore Romano”(wyd. pol.) 1 (1980)
nr 11, s. 11.
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chicznego. Długie okresy milczenia, lęk przed wypowiedzeniem się, rywalizacja członków rodziny – to czynniki, które nie tworzą korzystnej atmosfery
wzrastania; nie dają poczucia bezpieczeństwa. Powodem narkomanii dzieci
może być brak akceptacji, zrozumienia i miłości ze strony rodziców. Dziecko
szuka wsparcia w rodzinie, a jeśli go nie znajdzie z powodu nadmiernego
rygoryzmu lub obojętności rodziców, usiłuje pozbyć się swoich lęków przy
pomocy narkotyku23.
W modelu psychologicznym badacze zwracają uwagę na trzy różne
aspekty nałogu. Wyróżniają przy tym trzy podstawowe orientacje: psychodynamiczną, behawioralną i egzystencjalną. Teoria psychodynamiczna widzi przyczyny narkomanii w ukształtowanych w dzieciństwie, specyficznych
cechach osobowości jednostki. Indywidualna podatność na nałóg zależy od
tego, na ile narkotyk jest w stanie zaspokoić określone potrzeby, dostarczyć
przyjemności, usunąć nieprzyjemne stany. Według tej teorii używanie środków toksycznych jest wynikiem głębokich zaburzeń emocjonalnych. Wielu
znawców narkomanii uważa, że jej przyczyn należy szukać wśród współczesnych prądów duchowych i kierunków filozoficznych. Głównym z tych
prądów jest hedonizm, czyli filozofia uznająca za najważniejsze egoistyczne
cele jednostki i poszukiwanie przez nią przyjemnych doznań24.
Zwolennicy teorii behawioralnej mniej interesują się tym, kto zostaje narkomanem. Zakładają, że uzależnienie jest jedynie funkcją ilości prób
z narkotykami. Wyjaśniają problem uzależnienia w kategoriach warunkowania, wzmocnienia bodźców, systemów przyzwyczajeń. W teorii egzystencjalnej nie uznaje się osoby uzależnionej za jednostkę patologiczną. Uważa się ją
za osobę walczącą z problemami życiowymi. Uzależnienie jest tu wyrazem
klęski w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych.
Opisane przyczyny nie wyczerpują problemu powstawania narkomanii. Są jedynie próbą zarysu tak skomplikowanego i obszernego problemu,
jakim jest uzależnienie od środków narkotycznych.

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM
Znaczącą rolę w powstawaniu narkomanii odgrywa światopogląd rodziny. Wiara w Boga i praktyki religijne wzmacniają poczucie sensu oraz
mobilizują do właściwych zachowań moralnych. Wielkie znaczenie posiaPor. CZ. CEKIERA, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, dz. cyt., s. 18–19.
24
Por. CZ. CEKIERA, Toksykomania, dz. cyt., s. 38–47.
23
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da związany z religią chrześcijańską, zwarty system dobrze uzasadnionych
norm moralnych, które chronią podstawowe ludzkie wartości. Ułatwia on
młodemu człowiekowi unikanie zagrożeń związanych z okresem dojrzewania. Postawa areligijna natomiast osłabia mechanizmy chroniące młodych
ludzi przed groźbą uzależnienia się od narkotyków. Człowiek pozbawiony
w domu rodzinnym wychowania religijnego, pozbawiony jest także poczucia
opieki Boga, który kieruje sprawiedliwie światem, czuwa nad każdym człowiekiem, umożliwia zrozumienie cierpienia i ofiary. Osoby dorastające w takich rodzinach, gdy natrafiają na piętrzące się przed nimi trudności, uciekają
w nierealny świat uzależnień. Narkoman grzeszy nie tylko przeciw Bogu, ale
także przeciwko własnej godności, a nawet świętości własnego ciała.
Czynny narkoman nie może zawrzeć małżeństwa sakramentalnego.
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego podaje niedojrzałość osobową i uzależnienia jako nowe powody nieważności małżeństwa. Oznacza to, że narkoman
w czynnej fazie choroby nie jest zdolny do zawarcia małżeństwa, ponieważ
nie jest zdolny do odpowiedzialnego wypełniania roli współmałżonka i rodzica. Osoba zażywająca środki odurzające zapomina o potrzebach, troskach, cierpieniach czy radościach współmałżonka, a jedynym jej celem staje
się zdobycie narkotyku. U człowieka uzależnionego nie występuje potrzeba
troski o drugą osobę ani gotowość do poniesienia ofiary. Narkomania jest powodem wielu cierpień, szczególnie dla rodziców i rodzeństwa narkomana.
Wstyd, napięcia, konflikty pomiędzy członkami rodziny, problemy ekonomiczne i ich skutki ciążą na całej rodzinie, osłabiając i dezorganizując tę podstawową komórkę społeczną. Narkomania prowadzi do destrukcji rodziny,
dlatego też niezbędne jest zapewnianie pomocy osobom uzależnionym.
Wielki wpływ na uwolnienie się od uzależnienia ma sam narkoman
i środowisko rodzinne, w którym żyje, bowiem rodzina kształtuje postawę
wobec świata i relacje z innymi ludźmi, a także uczy żyć i funkcjonować
w społeczeństwie. Osoba uzależniona, wchodząc w świat narkotyków, zrywa relacje ze środowiskiem. Zażywanie środków odurzających staje się jej
głównym celem; u uzależnionego zanikają wszelkie inne zainteresowania.
Występuje przy tym brak samoakceptacji, dlatego podstawowym obowiązkiem narkomana powinno stać się dążenie do zaakceptowania siebie. Narkoman sądzi jednak, że jeśli wyzdrowieje, wróci do rzeczywistości, przed którą
wcześniej tak konsekwentnie się bronił i od której uciekał. Boi się powrotu
do schematów moralnego życia. Jego podstawowym zadaniem powinno stać
się więc nabywanie umiejętności zwiększających samodzielność i wpływ na
rzeczywistość.
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M. Wojciechowski wyszczególnia najbardziej podstawowe umiejętności, jakie narkoman winien w sobie kształtować. Są to: umiejętność wspólnej
zabawy, nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami, umiejętność formułowania
własnych oczekiwań i wrażeń, zdolność do podjęcia współpracy z innymi
w zaspokajaniu własnych potrzeb. Ważne jest powiększanie samodzielności
poprzez organizowanie swoich zajęć, pracy, nauki, utrzymywanie porządku
i czystości. Nabycie tych umiejętności pozwala uzależnionemu na akceptację
siebie25.
Analiza licznych przypadków wskazuje, że uzależniony rzadko wychodzi z nałogu samodzielnie, istnieje więc konieczność podjęcia leczenia
w ośrodku lub pod opieką terapeuty. Podjęcie decyzji o leczeniu prowadzi
do obowiązku konsekwentnego wypełniania regulaminu i zasad obowiązujących w danej wspólnocie terapeutycznej. Badania nad przyczyną powstawania uzależnienia wykazują, że najistotniejsze w tym procesie są obszary
konfliktowe w rodzinie. Większość narkomanów pochodzi z rodzin rozbitych, skłóconych, małodzietnych. Poświęcenie się pracy i brak czasu dla
dzieci nie sprzyjają prawidłowemu wychowaniu. Nasilone konflikty w rodzinie stanowią powód opuszczania domu rodzinnego i szukania towarzystwa w grupach nieformalnych26. Jeśli natomiast relacje z rodzicami są dobre,
dzieci mogą zwracać się do nich po radę i otuchę oraz uczyć się przeżywania
trudności. Rodzice mogą przede wszystkim uchronić dzieci przed powstaniem uzależnienia.
Z. Gaś podaje siedem podstawowych obowiązków rodziców. Należą do nich: „[…] organizować wspólne zabawy z dziećmi, zwiększać okazje rodzinne do wspólnych działań oraz zachęcać dzieci do podejmowania
i przyjmowania odpowiedzialności za niektóre z tych działań. Rodzice mają
pomagać dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości i nabywaniu
umiejętności podejmowania decyzji, a także wykształcać standardowe sposoby kształtowania miłości, stwarzać dziecku okazje do trenowania podstawowych umiejętności życiowych, pozwalać uczyć się na własnych błędach,
nauczyć dzieci zaufania do siebie, podejmować wysiłki, aby prawdziwie słuchać dzieci, rozwijać sieć wsparcia dla dzieci. Realizując te obowiązki rodzina pełni funkcję zabezpieczającą, chroniącą młodych przed trudnym do opanowania i zmiennym światem zewnętrznym”27.
Por. M. WOJCIECHOWSKI, Psychologia narkomanii, Warszawa 1993, s. 78.
Por. CZ. CEKIERA, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, dz. cyt., s. 34.
27
Z.B. GAŚ, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993, s. 128.
25
26
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Jeżeli więc rodzice zauważają u dziecka wahania nastroju i zaskakujące
zachowania, powinni być świadomi, że może to oznaczać zetknięcie się ich
potomka z narkotykiem. Powinni wówczas przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat przyczyn i motywów jego zachowania. Trzeba podkreślić,
że uzależnionego nie należy wypędzać się z domu, lecz powinno się udzielić
mu pomocy. Warto pamiętać, iż nie ma uniwersalnej recepty na wyleczenie
dziecka z narkomanii, sposobów postępowania jest bowiem tyle, ilu jest uzależnionych28.
Ważne jest nakłanianie dziecka do szukania pomocy u specjalistów,
w ośrodkach lub punktach konsultacyjnych. To trudny, lecz konieczny etap
w niesieniu pomocy. Zdaniem Cz. Cekiery młodzież uzależniona najczęściej
nie chce się leczyć. Jest przekonana, że poradzi sobie sama. Najczęściej jednak sobie nie radzi i nadal bierze środki odurzające, bądź po zgłoszeniu się
na leczenie szybko wycofuje się z programu29. Podczas wizyty w poradni rodzice powinni zasięgnąć informacji o metodach postępowania z dzieckiem
oraz podtrzymywać je na duchu przez pierwsze tygodnie i miesiące, aby ponownie nie popadło w uzależnienie od narkotyków.
R. Maxwell zauważa, że rodzice także wymagają pomocy, kiedy ich
dziecko wychodzi z nałogu narkomanii. Mogą potrzebować podtrzymywania na duchu, wsparcia grup samopomocy lub poradnictwa, aby odzyskać
równowagę emocjonalną i spełniać swoje rodzicielskie zadania wobec zdrowiejącego dziecka30. Z kolei Cz. Cekiera zwraca uwagę, iż duże możliwości
zwalczania zjawiska uzależnienia mają nauczyciele i wychowawcy, bowiem
środki odurzające zaczyna brać najczęściej młodzież w wieku szkolnym.
Szkoła więc powinna otaczać szczególną opieką osoby moralnie zagrożone,
pochodzące z dysfunkcyjnych rodzin oraz przejawiające widoczne zaburzenia zachowania31.
Z. B. Gaś zaleca, aby pracownicy szkoły mieli pełne rozeznanie realiów
zażywania środków odurzających przez dzieci i młodzież. Wiedza ta jest
podstawowym warunkiem przygotowania adekwatnego programu profilaktycznego. Wskazane jest korzystanie z informacji pochodzących od rodziców, policji oraz instytucji zajmujących się zwalczaniem uzależnień32.
Por. M. SIEMIAŃSKI, Czym się zaniepokoić? Jak postępować? [w:] Narkomania znakiem
czasu, Warszawa 1983, s. 99–100.
29
Por. CZ. CEKIERA, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, dz. cyt., s. 65.
30
Por. R. MAXWELL, Dzieci, alkohol, narkotyki, dz. cyt., s. 174.
31
Por. CZ. CEKIERA, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, dz. cyt., s. 194.
32
Por. Z.B. GAŚ, Profilaktyka uzależnień, dz. cyt., s. 174.
28
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Ważną rolę odgrywa także uświadomienie młodzieży, jakie są skutki
przyjmowania narkotyków. W tym zakresie wskazane jest przeprowadzanie
prelekcji, pogadanek i projekcje filmów. Środki te należy jednak stosować
z dużą ostrożnością. W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje
działania prowadzące do stworzenia wewnątrzresortowego systemu pomocy młodzieży sięgającej po narkotyki. Polega on na uzupełniających się działaniach wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, poradni wychowawczo-zawodowej, wyspecjalizowanej placówki opieki częściowej lub całkowitej33.
Także służba zdrowia ma za zadanie udzielanie pomocy medycznej osobie
zażywającej środki odurzające. Leczenie narkomanii należy do najtrudniejszych wyzwań w praktyce lekarskiej. Na początku terapii najważniejsze są
motywy, gdyż od nich zależy sukces całego procesu terapeutycznego34.
Określone zadanie w zakresie zapobiegania narkomanii i jej leczenia
stoją także przed państwem oraz wspólnotą międzynarodową. Jednym
z nich jest ujednolicenie w poszczególnych krajach przepisów dotyczących
ścigania i karania osób zajmujących się obrotem narkotykami. Aby zapobiec
szerzeniu się narkomanii, potrzebne jest wdrożenie przez państwo długoterminowych planów działań profilaktycznych. Krótkoterminowe zabiegi
sprzyjają wprawdzie eliminowaniu widocznych objawów, ale nie likwidują zasadniczych przyczyn problemu. Konieczna jest koordynacja działań na
szczeblu międzynarodowym i równoległe stosowanie wszelkich dostępnych
środków o charakterze profilaktycznym. Ważną rolę w profilaktyce i resocjalizacji narkomanów odgrywa także Kościół.
Terapeutyczne działanie Kościoła polega na przywracaniu poczucia
godności człowieka poprzez ukazywanie mu jego nieutracalnej wartości dla
świata. Kościół, zwracając się do ludzi zagubionych, ma dla nich słowa zachęty, nadziei, przebaczenia i oczyszczenia przez sakrament pokuty – pojednania (por. KDK 27). Konieczne jest także uświadamianie młodym ludziom
w czasie katechezy, jakie są przyczyny i charakter zjawiska narkomanii. Katecheza winna ukazywać źródła nadziei, które wyzwalają człowieka z jego
rozmaitych uzależnień i ukazują perspektywę rozwoju, pomagają przywrócić mu godność, a także zobaczyć siebie jako bezgranicznie ukochanego
przez Ojca, który jest w Niebie35.
Do świadczenia miłości i wspierania narkomanów zobowiązani są kapłani, którzy winni służyć pomocą duszpasterską wszystkim ludziom, do
MINISTERSTWO OŚWIATY I WYCHOWANIA, DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I PROFILAKTYKI, Warszawa 1982.
34
Por. P. PETROVIĆ, Narkotyki i człowiek, dz. cyt., s. 184.
35
Por. K. MISIASZEK, Katecheza o nadziei, „Katecheza” 31 (1987) nr 5 (181), s. 219–225.
33
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których są posłani. Potrzebne jest odpowiednie przygotowanie kapłanów
do tego zadania. Trzeba podkreślić, iż środkiem skutecznej terapii staje się
sakrament pokuty. Zdarza się, że dobra spowiedź potrafi zmobilizować do
tego stopnia, że narkoman zgłasza się na leczenie i zrywa z nałogiem. Ważna jest osobista modlitwa i udział we mszy świętej, bowiem stanowi ona
doskonałą lekcję miłości, jednak aby była skuteczna w odniesieniu do narkomanów, powinna być właściwie przygotowana i należycie celebrowana.
Warto przypomnieć, iż narkomania jest chorobą całego człowieka, dlatego
też trzeba go leczyć całościowo – w wymiarze somatycznym, psychicznym
i duchowym. Konieczne jest więc solidne przygotowanie naukowe dotyczące
narkomanii. Szczególnie przydaje się znajomość psychologii klinicznej, kryminologii, socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Należy zorganizować dla
księży szkolenia i studia przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi.
Nie chodzi jednak o to, aby każdy kapłan był wytrawnym znawcą zagadnienia. Rzecz w tym, aby duszpasterz umiał odnaleźć się w kontakcie z narkomanem, a także potrafił, na miarę możliwości, prowadzić daleko idącą
profilaktykę. Ważnym środowiskiem resocjalizacji i rehabilitacji dziecka jest
rodzina. Duszpasterz, pomagając rodzinie, ma więc za zadanie budzić uczucia rodzicielskie, pomóc w odnalezieniu miłości, przyczynić się do zmiany
relacji panujących w domu, uczyć wzajemnej tolerancji i poczucia sprawiedliwości oraz wzbudzić u rodziców przekonanie, że ich własna terapia jest
niezbędnym warunkiem całkowitego uzdrowienia dziecka.
Narkomania to również problem wiary, sensu istnienia i postawy
moralnej. Kościół zaangażowany w ratowanie ciała i duszy człowieka ma
obowiązek wskazywać drogę prawdy. Musi ukazywać zło, jakie wypływa
z używania środków odurzających, oraz udzielać pomocy każdej zagubionej
istocie.

ZAKOŃCZENIE
W większości przypadków osoba uzależniona, pozbawiona fachowej
pomocy, nie potrafi sama się uratować. Po utracie naturalnej, biologicznej
odporności próba leczenia narkomanii przynosi znikome efekty. Leczenie
narkomanów obejmuje odtrucie w warunkach szpitalnych oraz długotrwałe leczenie w ośrodkach odwykowych. W procesie leczenia należy głęboko
wniknąć w osobowość narkomana, przywrócić mu wiarę we własną godność i wartość, związać go z pracą, rozwijać jego zainteresowania. Konieczne
jest doprowadzenie do całkowitej abstynencji. Niestety, przytłaczająca więk-
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szość narkomanów po jakimś czasie wraca do nałogu. Najskuteczniejszym
sposobem opanowania zjawiska narkomanii jest profilaktyka, przestrzeganie przed skutkami uzależnienia oraz maksymalne ograniczenie dostępności
środków odurzających.

DRUG ADDICTION –
MODERN CHALLENGES AND THREATS
Most cases indicate that an addict can not save himself without professional help.
After losing the natural biological immunity, the attempt to treat drug addiction brings
insignificant effects. Treatment of drug addicts includes detoxification in hospital conditions and long-term treatment in rehabilitation centers. While treating the personality of
the drug addict it is necessary to penetrate it, restore drug addict’s faith in his own dignity and value, connect to work or develop his interests. It is important to obey absolute
abstinence during the treatment. Unfortunately, the overwhelming majority of addicts return to addiction. The most important way to control drug abuse is prevention, warning
against the effects of drug addiction and restriction on the availability of narcotic drugs.
tłum. Małgorzata Królczyk
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ŚMIERĆ, ZMARTWYCHWSTANIE I NIEŚMIERTELNOŚĆ
CZŁOWIEKA JAKO DOJRZEWANIE KU PEŁNI
W CHRYSTUSIE W DZIELE JOSEPHA RATZINGERA
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Życie ludzkie przemija szybko, a istota ludzka zadaje sobie pytanie
o sens przemijania i upływu czasu. Człowiek został zamknięty w czasie
i sam stanowi część tego przemijania. Bez chrześcijańskiego spojrzenia życie ludzkie wydaje się całkowicie pozbawione sensu, który w jakiś sposób
determinuje jego istnienie. Człowiek jednak nie po to został powołany do
istnienia, by zmierzać w ów bezsens, ale wyposażony przez Stwórcę w dwa
istotne pierwiastki – ludzki i duchowy, ciało i duszę – odnajduje swoje przeznaczenie w wiecznej szczęśliwości. Warto zatem podjąć krótką refleksję nad
faktem przeznaczenia człowieka, opierając się na myśli teologicznej Josepha
Ratzingera zawartej w dziele Śmierć i życie wieczne1.

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU ŚMIERCI
Śmierć stanowi fakt antropologiczny ściśle złączony z przemijającym życiem ludzkim2. W całym procesie przemijania dostrzec można dwie podsta1
J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, [w:] J. Ratzinger, Opera Omnia, „Zmartwychwstanie i życie wieczne”, t. X, wydanie polskie, red. K. Góźdź, Lublin 2014, s. 1–222.
2
Por. szerzej o definicji śmierci w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. MUSZALA, Radom
2005, s. 436–439.
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wowe tendencje, które widoczne są w kulturze. Z jednej strony śmierć może
być dla człowieka „ostatecznym unicestwieniem” i „skandalem”, o którym
nie warto mówić ani też go rozważać (tabuizacja śmierci)3, a z drugiej może
stanowić przejście do lepszej rzeczywistości wypełnionej tajemnicą, którą
warto codziennie odkrywać i przybliżać4.
Jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę czasów, w których przyszło nam
stanowić o naszym istnieniu, musimy stwierdzić, że współcześnie ludzka
egzystencja jest pełna sprzeczności. Potencjał ludzkiego rozumu i doświadczenia sprawiają, że technika i cywilizacja nieustannie się rozwijają, a świat
z wielką satysfakcją przyjmuje innowacje w zakresie nauki i innych dziedzin ludzkiego życia. Równocześnie w wielu regionach świata dostrzegamy
gwałtowną eskalację przemocy. Liczne wojny niszczą to, co człowiek wytworzył i czego powinien dla swego dobra strzec. Ze względu na ten stan
rzeczy w świadomości człowieka i dyskursie publicznym pojawiły się takie
określenia jak „cywilizacja życia” oraz „cywilizacja śmierci”5.
Warto zauważyć, że współczesne podejście do problematyki śmierci
głęboko zakorzenione jest w refleksji filozoficznej i religijnej. Nie zagłębiając się w szczegółową charakterystykę tej refleksji warto wskazać dwa nurty
filozoficzne o przeciwstawnym podejściu do tematu śmierci. Pierwsze stanowisko można opisać jako negatywno-pasywne, a drugie jako pozytywno-aktywne. Do pierwszego nurtu zaliczyć można filozofię M. Heideggera, według którego człowiek przez całe życie zmierza ku śmierci, do drugiego zaś,
pozytywno-aktywnego, zaliczamy refleksje filozoficzne G.W.F Hegla oraz F.
Nietzschego6.
Nie należy jednak poprzestawać tylko na filozoficznym ujęciu śmierci.
Trzeba także podjąć refleksję nad chrześcijańskim spojrzeniem na omawianą
kwestię. Kluczowym źródłem tego namysłu jest przekaz Bożego Objawienia,
jaki zawarty jest w Biblii i szeroko pojętej Tradycji Kościoła. W oparciu o nie
pragnę dokonać analizy dzieła Josepha Ratzingera Śmierć i życie wieczne i wykazać, jak filozoficzne pojęcie śmierci zaczerpnięte z greckiej filozofii Platona
3
J. RATZINGER J., Śmierć i życie wieczne, dz. cyt s. 86; por. J. MAKSELON, Lęk wobec
śmierci. Wybrane Teorie i Badania Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków
1988, s. 7; J. RATZINGER, Służyć Prawdzie, Poznań 1983, s. 212.
4
Por. B. MIELEC, Śmierć, [w:] Encyklopedia bioetyki, dz. cyt., s. 436.
5
Por. JAN Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae” (25.03.1995), Kraków 1999, 95 (skrót: EV); Z. CHŁAP, Medycyna życia i medycyna śmierci, [w:] Medycyna i teologia o życiu i śmierci, red. M. RENKIELSKA, Kraków 1997,
s. 9–27.
6
Więcej o tych dwóch stanowiskach por. B. MIELEC, Śmierć [w:] Encyklopedia Bioetyki, dz. cyt., s. 437–438.

Śmierć, zmartwychwstanie i nieśmiertelność człowieka…

305

zmieniało się w rozumieniu Ratzingera w chrześcijańską koncepcją śmierci
jako przejścia do życia z Chrystusem, który nas odkupił i jest naszą nadzieją. W kolejnej części artykułu postaram się przedstawić koncepcję śmierci
i umierania w ujęciu Platona tak, jak ją przybliża w analizowanym dziele
Ratzinger. Przed tym jednak warto uczynić małą dygresję na temat samej
rozprawy Śmierć i życie wieczne.
We wstępie do tego dzieła Joseph Ratzinger wspomina, że w ramach
kariery akademickiej podjął się między innymi wykładania eschatologii
(najczęściej realizowanym przez niego przedmiotem była eklezjologia). Jako
wykładowca zapraszany na różne niemieckie uniwersytety został także poproszony o napisanie zwięzłego podręcznika do eschatologii do wydawanej
przez prof. Johanna Auera Małej Dogmatyki Katolickiej7 (Kleine Katholische Dogmatik).
Jak sam przyznaje, podjął wtedy śmiałą próbę skonstruowania z rozsypujących się antytez „odpaltonizowanej” eschatologii, aby ukazać się mogła wspaniała logika tego wszystkiego, co stanowi Tradycję Kościoła8. Aby
zrozumieć istotę wykładu eschatologii w ujęciu Josepha Ratzingera, trzeba
wziąć pod rozwagę szeroki kontekst uwarunkowań ówczesnego spojrzenia na teologię świata zachodniego. O tym kontekście wspominał ks. prof.
Krzysztof Gwóźdź podczas prezentacji serii Opera Omnia Josepha Ratzingera
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2014 roku9. Profesor zaznacza, że
w ówczesnej teologii zachodniej prowadzona była dyskusja nad chrześcijańskim pojmowaniem nadziei. Do głosu dochodzi rozumienie jej jako czynnika, który zmienia świat w lepsze miejsce. Efektem tego jest pozbawienie
cnoty nadziei wymiaru teologicznego, a w konsekwencji nadanie jej statusu
politycznego narzędzia, które służy całej teologii wyzwolenia.
K. Gwóźdź podkreśla także, że nie należy zapominać, iż wówczas świat
borykał się z wielkim kryzysem posoborowym, który odrzucał Tradycję, pojmując przy tym wiarę chrześcijańską tylko i wyłącznie w duchu Biblii. Takie
podejście skutkowało zaprzeczeniem nieśmiertelności duszy, a zmartwychwstanie traktowano jedynie jako pojęcie biblijne. Próbowano także oczyścić
chrześcijaństwo z platońskiego dualizmu i w imię czystości wiary zastąpić
pojęcie nieśmiertelności duszy biblijną wiarą w zmartwychwstanie. Wobec
tych argumentów Joseph Ratzinger podjął próbę zrehabilitowania pojęcia
7
Por. Auer J., Ratzinger J., Kleine katholische Dogmatik, Bd. IX: J. Ratzinger, Eschatologie – Tod und ewiges Leben, Regensburg 6 (1990).
8
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie, dz. cyt., s.32.
9
Por. U. BUGLEWICZ, Zmartwychwstanie i życie wieczne, „Niedziela” (2014) nr 19,
s. 30.

306

Ks. Marcin Meres

duszy oraz stanowczego wykazania, że chrześcijańska wiara w jej nieśmiertelność jest tożsama z wiarą w zmartwychwstanie10. Wyjaśnijmy zatem, jak
przedstawia się koncepcja śmierci, duszy i umierania z punktu widzenia filozofii Platona.

PLATOŃSKA KONCEPCJA DUSZY, ŚMIERCI I NIEŚMIERTELNOŚCI
Okres rozkwitu ateńskiej polis i jej kultury to także moment, w którym
rozwijała się filozofia Platona. Filozof ten, żyjący w latach 427-347r. p.n.e.,
kształtował swoją myśl poprzez staranne wychowanie i wyćwiczenie zarówno umysłu, jak i ciała w duchu tradycji wyniesionych z rodzinnego domu.
Platon, zainspirowany obcowaniem z Sokratesem, zaczął tworzyć nową filozofię, idealistyczny system, która każdy byt widzi w idei i w duchu. Nie założył wprawdzie rodziny, ale upatrywał w zainicjowanej przez siebie Akademii przyczynek do dalszego rozwoju swej myśli w sercach wychowanków11.
Przedstawmy pokrótce główne myśli filozofii Platona, których znajomość
może okazać się konieczna przy okazji analizy zagadnienia śmierci, duszy
i zmartwychwstania.
W centrum myśli filozoficznej Platona znajduje się nauka o ideach. Zakłada ona, że świat składa się z przedmiotów realnych i ich idei. Według
Platona idee są rzeczywiste i wieczne, a także wyższe od tego, co realne i widzialne. Świat idei jest pierwotny, a wszystko, co stanowi byt widzialny, jest
tylko niedoskonałym odbiciem tych idei12. Takie podejście może rodzić spór
o to, czy byt jest zmienny, czy też niezmienny. Platon jednak przyjmował
koncepcję dualistyczną, zakładał bowiem, że mamy do czynienia z dwoma
rodzajami bytu. Jeden rodzaj bytu możemy poznać za pomocą naszych zmysłów, drugi natomiast przez pojęcia13. Ten dualny charakter bytu doprowadził go do pojmowania świata jako złożoności materii i ducha. Świat stworzony został przez Demiurga w określonym celu14. W kontekście niniejszych
rozważań istotną sprawą jest pojmowanie człowieka, który jest, według
Platona, złożony z ciała i nieśmiertelnej duszy. Dusza ma funkcję poznawPor. tamże, s. 30.
Por. W. TATARKIEWICZ, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1988, s. 82–83. Warto
dodać, iż narodziny Platona nastąpiła w dniu, w którym według wierzeń narodził się
także Apollo, dlatego też jego uczniowie czcili ten dzień, w którym bogowie dali światu
tak znakomitego filozofa; zob. tamże, s. 84
12
Por. tamże, dz. cyt., s. 86–87.
13
Por. tamże, s. 87.
14
Por. tamże, s. 92–93.
10

11
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czą, ciało człowieka wraz ze zmysłami służą mu pomocą w tym poznaniu.
Ponadto dusza zapewnia człowiekowi pragnienie nieśmiertelności i to ona
jest pierwiastkiem nieśmiertelności w człowieku15. Choć, jak twierdził Platon, ciało rozpada się i ulega zniszczeniu, dusza trwa nadal i nie ma końca,
bowiem stanowi pierwiastek nieśmiertelny i odwieczny. Duszy nie może
dosięgnąć śmierć. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego dusza, ten doskonały
pierwiastek, łączy się z przemijającym ciałem? Na to pytanie eschatologia
w ujęciu Platona odpowiada, że dusza pierwotnie istniała bez ciała, jednak
zaciążył na niej grzech, dlatego, aby mogła być odkupiona, została złączona
z ciałem. Gdy wina zostanie zmazana, dusza znów odłączy się od ciała16.
Mając w pamięci powyższe uwagi na temat filozofii Platona, przejdźmy
do chrześcijańskiego spojrzenia na problematykę śmierci i życia wiecznego.
Jest to próba udowodnienia, iż człowiek, jako istota złożona z duszy i ciała, nie jest pozbawiony uczestnictwa w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Ta właśnie prawda wiary rodzi w nim radość i nadzieję na życie wieczne
w niebie. Myśl ta nie była obca Josephowi Ratzingerowi, który rozwinął ją
w swoim dziele.

CHRYSTUS NADZIEJĄ CZŁOWIEKA
Kiedy przychodzi nam spojrzeć na myśl biblijną Starego Testamentu
dotyczącą śmierci, zauważamy, że jest ona zasadniczo odmienna od dokonań kultury greckiej, bo kształtowana w wierze w jedynego Boga Jahwe. Długie życie pełne uciech i majętności staje się dla człowieka egzystowaniem w
obietnicy jaką Bóg daje Izraelowi. Wydaje się być ono „spełnione” do końca
i jest dla niego wielką nagrodą. Natomiast brak potomstwa, przedwczesna
śmierć, jest karą i konsekwencją grzechu. Jak zaznacza Ratzinger, brak potomstwa i przedwczesna śmierć są karami i konsekwencjami grzechu.
Śmierć ponadto jest uważana za unicestwienie: zmarły doświadcza Szeolu, w którym istnieje jako cień. To oddzielenie od żyjących to kara i niewola, które nigdy się nie kończą17. Życie natomiast jawi się jako przestrzeń
pozbawiona cierpienia i samotności, a także jako wspólnota z Bogiem. Życie
przybiera formę błogosławieństwa, a śmierć jest brakiem wszelkich relacji18.
15
Por. Tamże, s. 90. Platon nawiązuje swoją filozofią bardzo mocno do poglądów
sekty orfickiej, pitagorejskiej. Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt. s. 144–145.
16
Por. W. TATARKIEWICZ, Historia filozofii, dz. cyt. s. 91.
17
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt. s. 96
18
Por. tamże, s. 97.
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Stąd też Izrael widzi w jedynym Bogu Jahwe wybawiciela od bezsensownego zniszczenia. Doświadczenie biblijnego Hioba dowodzi, że mimo
cierpienia i życiowych nieszczęść nadzieja pokładana w Bogu daje pewność
ostatecznego zwycięstwa. Zauważyć należy, iż choroba i śmierć nie są według Ratzingera zasłużoną karą za grzechy, ale stanowią wybawienie i drogę
do Boga. Nie stanowią dla niego w żaden sposób bariery. Choroba i śmierć
są dla człowieka drogą ku przeznaczeniu19. Księga Mądrości, Druga Księga
Machabejska oraz Księga Daniela, jak stwierdza autor, przywołują temat męczeństwa, które przetrwać może nawet śmierć. Przywołany przez Ratzingera
fragment z Księgi Daniela (12, 2) jest jednym z najwyraźniejszych na kartach
Starego Testamentu sformułowań wiary w Zmartwychwstanie i życie wieczne20. Księga Mądrości natomiast, czerpiąc z całej spuścizny greckiej filozofii,
widzi duszę w rękach samego Boga21. Połączenie myśli biblijnej i filozofii Platona było możliwe na płaszczyźnie przeświadczenia, iż wspólnota z Bogiem
stanowi życie, które wykracza poza śmierć22.
Nowotestamentowe nauczanie o śmierci, duszy i zmartwychwstaniu
nie potrzebuje według Ratzingera nowych myśli, bowiem cały sens Nowego Testamentu skupia się w osobie Jezusa Chrystusa, a konkretnie w Jego
śmierci i zmartwychwstaniu. Historyczny człowiek Jezus Chrystus jest Synem Boga, a Boży Syn jest zarazem Człowiekiem. Dlatego właśnie, według
Ratzingera, następuje swoisty paradoks: z jednej strony człowiek ten mówi,
że Bóg jest Jego Ojcem, a z drugiej sam jest prawdziwą Obecnością, Bogiem
między nami. W Jezusie nie można oddzielić bytu od Jego misji. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wcielił się, umarł dla nas i zmartwychwstał
dla naszego wyzwolenia z jarzma grzechu i śmierci23. W tym kontekście należy zauważyć, że cała chrystologia Josepha Ratzingera jest przeciwstawieniem się sobie Chrystusa wiary i Jezusa historii, jak postulował to teolog
Bultmann24.
Chrystologia Josepha Ratzingera prowadzi nas do stwórczego przeznaczenia, to jest do nieśmiertelności. Ten fakt zasadza się na dialogicznym spojPor. tamże, s. 100–101.
Por. tamże, s. 103.
21
Por. tamże, s. 104.
22
Por. tamże, s. 105. Według Ratzingera wiara i doświadczenie umierania dla sprawiedliwości stanowią paralelę i łącznik pomiędzy myślą biblijną a myślą filozofii platońskiej i cały ich przekaz spotyka się w tym właśnie punkcie.
23
Por. M. MIKRUT, Duc in Altum. Kontekst Chrystologiczny antropologii Josepha Ratzingera, „Ateneum Kapłańskie“ nr 139 (2002), s. 292–293; P. SARTO, Myśl teologiczna Josepha
Ratzingera, „Teologia w Polsce“ 7,2 (2013), s. 24.
24
Por. J. RATZINGER, Służyć Prawdzie, dz. cyt., s. 277.
19

20
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rzeniu na rzeczywistość konkretyzowaną poprzez relację z Bogiem. Człowiek
jako istota stanowi byt stworzony do relacji, która obejmuje także nieśmiertelność. Otwarcie się na Boga nie jest według Ratzingera tylko dodatkiem;
jest głębią istoty i tym, co nazywamy duszą25. Kontakt z Bogiem stanowi dla
człowieka wejście w przestrzeń wieczności. Ten, kto zaślepiony sam w sobie uporczywie patrzy wyłącznie na swoje życie, traci perspektywę życia
wiecznego26. Fakt zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa jest dla
człowieka swoistym otwarciem się na przestrzeń Boga. Niebo nie stanowi już
tylko fizycznej rzeczywistości dostrzegalnej z Ziemi, ale jest „Osobą” Tego,
który nas powołał do istnienia i pragnie z nami trwać na wieki, w nierozłącznej wspólnocie Osób27. Wobec tego faktu pragnienie nieśmiertelności nie
wypływa z zamkniętej szczelnie egzystencji samej w sobie, ale, jak zauważa
Ratzinger, z otwarcia się na miłość, z doświadczenia wspólnoty, w której rodzi się komunikacja i następuje dar porzucenia siebie28.
Ratzinger przestrzega tym samym, iż każda próba zdobywania nieśmiertelności w oderwaniu od Boga, a także stawiania się w miejsce Boga,
prędzej czy później zmieni się w egzystowanie w Szeolu i życie pozorne,
niebędące w istocie prawdziwym życiem29. Nie należy zapominać, że zbawienie człowieka dokonuje się jako całość duszy i ciała. Według autora dojrzewanie do tej jedności rozpoczyna się już tutaj na ziemi i stanowi swoisty
„adwent” człowieka, który nie może powiedzieć, że już osiągnął zbawienie30.
Materia także podlega ciągłej przemianie w toku całego życia człowieka.
W tym, co przemija, nabiera kształtu to, co trwa wiecznie. Dwoistość duszy
i ciała w ujęciu Ratzingera nie ma nic wspólnego z dualizmem, jaki głoszony
był w myśli filozoficznej Platona. Przeciwnie – ta dwoistość ukazuje jedność
człowieka i jego godność dziecka Bożego31. Bóg bowiem nie stworzył nas dla
zniewolenia, ale by w Nim odnaleźć drogę do nieba, a Jego odnaleźć w innych. Pozwolić, byśmy stali się dla innych niebem. Będzie to możliwe tylko
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 154–155.
Por. J. RATZINGER, Eucharystia. Bóg blisko nas, Kraków 2005, s. 151–152.
27
Por. J. RATZINGER, Służyć Prawdzie, dz. cyt., s. 132.
28
Por. tamże, s. 158.
29
Por. J. RATZNINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 156. Ratzinger rozważając
tę kwestię przywołuje z Księgi Rodzaju treść groźby wiążącej się z grzechem i śmiercią
(por. Rdz 3, 3): F. CHODKOWSKI, Miłość dąży do wieczności. Eschatyczny rys encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, [w:] Teologia Dogmatyczna, t. 2, Poznań 2007, s. 34
30
Por. J. RATZNINGER, Służyć Prawdzie, dz. cyt., s. 361. Ratzinger wskazuje tutaj na
Maryję jako niewiastę, która jest dla całej ludzkości znakiem nadziei i nosi tę nadzieję pod
swym sercem. por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 158.
31
Por. tamże.
25
26
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wówczas, kiedy będziemy czerpać łaski z mocy sakramentów i uchwycimy
się Jego dłoni32.

KU OSTATECZNEMU ZMARTWYCHWSTANIU
Spojrzenie na całość eschatologii w ujęciu Josepha Ratzingera dowodzi,
że myśl chrześcijańska nadaje nowe znaczenie pojęciu śmierci jako dążeniu
ku pełni. Ta pełnia wyrazić się ma w ostatecznym zjednoczeniu z Chrystusem w chwale nieba. Zatrzymajmy się zatem na tym najpiękniejszym powołaniu istoty ludzkiej – powołaniu do szczęścia i radości przebywania z Bogiem w wieczności.
Pytanie człowieka o niebo zakłada według Ratzingera poznanie ukrytej „Obecności”, która niejednokrotnie przysłonięta jest przez nasz ludzki
wymiar i to, co powierzchowne33. Jeśli chcemy pojąć i poznać, czym tak naprawdę jest niebo, Ratzinger radzi, byśmy spojrzeli na nie z chrystologicznego punktu widzenia. To właśnie Jezus Chrystus obdarował człowieka taki
miejscem, w którym człowiek może uczestniczyć w życiu samego Boga. To,
w jakim stopniu człowiek znajduje się w niebie, zależy przede wszystkim
od jego zjednoczenia z Chrystusem34. Niebo zatem, według Ratzingera, staje
się rzeczywistością osobową, u której źródła dostrzegamy zbawczą rzeczywistość, jaka wyraziła się w tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa35. To właśnie w Jezusie, który składa ofiarę z Siebie dla Ojca, staje
się jednością z Bogiem, oddaje mu cześć i uwielbienie36. Uwielbienie to jest
zatem bezpośrednią relacją między Bogiem i człowiekiem, opartą o przenikanie się całego człowieka w pełni wszechmocy Boga tak, aby Bóg mógł być
„wszystkim we wszystkim”, co z kolei daje człowiekowi wypełnienie w życiu Samego Boga37. Bycie z Jezusem w niebie zakłada także, według Ratzingera, jedność z Ciałem Chrystusa, czyli Kościołem niebieskim – otwartą
wspólnotą świętych i zbawionych, którzy swoim życiem ziemskim, zjednoPor. J. RATZINGER, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 2005, s. 126.
Por. J. RATZNINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 219.
34
Por. tamże, s. 219; M. KOWALCZYK, Zbawczy wymiar nadziei w Encyklice Benedykta
XVI „Spes Salvi”, „Ateneum Kapłańskie” nr 158 (2012), s. 518.
35
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 219.
36
Por. Tamże; F. CHODKOWSKI, Miłość dąży, dz. cyt., s. 44–46.
37
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 220. Sporną kwestią dla teologów pozostaje, jak zauważa tutaj Ratzinger, sam akt bezpośredniości Boga i oglądanie
Go przez człowieka w wieczności. To czy jest to oglądanie, czy też miłość zależy, jak
stwierdza Ratzinger, od tego, jaka koncepcja antropologiczna zostanie przyjęta. Por. tenże, Eucharystia, dz. cyt., s. 157 .
32

33
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czonym z Chrystusem, ale także przeżytym w miłości bliźniego, otrzymują
nagrodę jako zapłatę za swoje dobre czyny. To właśnie w takim rozumieniu
życie w Bogu zawiera czynnik antropologiczny. Bycie dla Boga w drugim
staje się faktem obcowania w Bogu, który obdarza łaską nie do końca przez
człowieka zasłużoną38.
Niebo, jak stwierdza Ratzinger, posiada także wymiar uniwersalny.
Jezus, zapowiadając „nowe nieba i nową ziemię”, ukazuje przeznaczenie
wszystkiego, co zostało stworzone do uszczęśliwiającej radości Boga, stając
się naczyniem Bożej chwały39. Niebo stanowi wreszcie rzeczywistość eschatologiczną, która staje się tym, co ostateczne, a co jest wynikiem, jak podkreśla Ratzinger, dopełnienia dokonanego w Ciele Jezusa Chrystusa jako
Paruzja – zmartwychwstanie ciała i całkowite zjednoczenie oraz zbawienie
wszystkich wybranych. Samo zatem zbawienie nie oznacza tylko wybawienia pojedynczego człowieka, lecz jest doświadczeniem całego wszechświata,
wybranych, którzy razem, w Komunii osób, są w Chrystusie40. Wtedy, jak zaznacza Ratzinger, całe stworzenie „stanie się pieśnią”41, nastąpi wyzwolenie
całego bytu ku Bogu i wieczna radość. Jak zaznacza św. Jan w Apokalipsie,
nie będzie już śmierci, cierpienia, łez ani bólu, bowiem Pan czyni wszystko
nowe42.

ZAKOŃCZENIE
Bogactwo treści dzieła Josepha Ratzingera Śmierć i życie wieczne dowodzi wielkości i złożoności problemu, jaki niesie ze sobą cała eschatologia.
Wnikliwa analiza zawartych w rozprawie treści każe nam w pokorze serca przemedytować raz jeszcze nasze bytowanie na ziemi i przeznaczenie do
wieczności. Jak zaznacza w swoim dziele Ratzinger, całe nauczanie Jezusa
było skierowane ku przyszłości, ku ostatecznemu spełnieniu, a aktualność
prośby z modlitwy Ojcze nasz – „Przyjdź królestwo Twoje” – ma odzwierciedlenie nie tylko w istocie zbawienia nie tylko pojedynczego człowieka,
ale całej wspólnoty członków Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, jaką jest
Kościół43.
Por. tamże
Por. J. RATZNINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 221–222.
40
Por. tamże, s. 222.
41
Por. tamże.
42
Por. tamże; Ap 21, 4–5; J. RATZINGER, Eucharystia, dz. cyt, s. 215.
43
Por. J. RATZINGER, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt. s. 35.
38
39
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Etapy dojrzewania człowieka do pełni Królestwa Bożego, czyli śmierć,
zmartwychwstanie ciała i nieśmiertelność duszy wypełniają się w Chrystusie, który jest jedynym Odkupicielem człowieka. Kiedy życie człowieka
wypełnia się z Jezusem, wkracza ono w nowy czas, czas Jezusa, czas Miłości, która wszystko przemienia i otwiera na wieczność44. Wielkim zadaniem
obecnych czasów i każdego człowieka jest umieć to dostrzec i zrealizować.

DEATH, RESURRECTION AND IMMORTALITY OF MAN AS MATURATION
FOR THE FULLNESS IN CHRIST IN JOSEPH RATZINGER’S WORK
ESCHATOLOGY: DEATH AND ETERNAL LIFE
Death as an anthropological fact is closely related to human life and its passing.
Death issues perfectly fit into philosophical as well as theological and religious thought.
To discuss those issues, the author of the article examines eschatology in Cardinal Joseph Ratzinger’s teaching especially in his work “Eschatology: Death and Eternal Life.”
In Ratzinger’s concept, there seems to be an idea of redeeming of a soul. Therefore its
Christian concept appears to be based not only on a Platonian perspective but also strictly
linked to the Resurrection of Jesus Christ.
A man, as a physical and spiritual creature, aspires to go to heaven which represents
Him, the Creator of all things, God who desires to be present in human lives forever. Understanding of heaven and eternal life depends on a bond with Christ. Heaven awaits only
for those who constantly cherish and honour God’s glory. That is why a man should perpetually sing a song of praise and glory for Him who created and supports every spirit’s
existence.
tłum. Marcin Meres

44

Por. J. RATZINGER, Służyć Prawdzie, dz. cyt. s. 330.
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KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYZMU MŁODZIEŻY
W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ZGODNIE Z PROGRAMEM
FORMACYJNYM OAZY NOWEJ DROGI
Słowa kluczowe: patriotyzm, wychowanie, kształtowanie postaw, Ruch Światło-Życie, Oaza Nowej Drogi
Key words: patriotism, upbringing, shaping attitudes, the Light-Life Movement,
the New Oasis Retreat

Przypadająca w 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca do refleksji nad patriotyzmem. Kształtowanie postawy patriotycznej to ważne zadanie dla wielu środowisk wychowawczych, w tym
również dla Kościoła. Dokonuje się ono między innymi podczas lekcji religii
w szkole oraz w licznych wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach religijnych. Bardzo często stają się one przestrzenią, w której nie tylko formują się
dojrzali chrześcijanie, ale również prawdziwi patrioci.
W niniejszym artykule podjęta zostanie refleksja nad kształtowaniem
postawy patriotyzmu młodzieży w Ruchu Światło-Życie. Zainteresowanie
taką problematyką ma uzasadnienie nie tylko w przeżywanej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również w ważnym wydarzeniu,
jakie miało miejsce 24 lutego 2017 r., kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę upamiętniającą założyciela Ruchu Światło-Życie, ks.
Franciszka Blachnickiego. W treści uchwały podkreślono, że wychowywał
on młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności1.
1
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia
ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci, Dz. U. RP 2017, poz. 244.
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Moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej skomentował decyzję Sejmu następująco: ,,Chcemy, żeby poprzez to przesłanie – jest nim dla całego narodu
ta uchwała – dotarło do wszystkich Polaków, że ks. Franciszek Blachnicki to
człowiek, którego warto uczcić, bo odegrał bardzo ważną rolę w wychowaniu młodych do przejęcia odpowiedzialności za ojczyznę. To wychowanie
miało wymiar duchowy (był kapłanem, założył ruch religijny), ale też wymiar formacji postaw patriotycznych”2.
Patriotyzm ks. Blachnickiego znalazł odzwierciedlenie w programie formacyjnym założonego przez niego ruchu. Praktycznie cały program Ruchu
Światło-Życie, który zakłada formację dzieci, młodzieży i dorosłych, zawiera
elementy wychowania patriotycznego. Niniejsze opracowanie będzie jednak skoncentrowane wyłącznie na jednym elemencie tego programu, czyli
cyklu formacyjnym Oaza Nowej Drogi. Program ten nie został opracowany
przez samego ks. Blachnickiego. Stworzono go w odpowiedzi na sytuację,
jaka zaistniała w Polsce wskutek reformy edukacji wprowadzającej dodatkowy szczebel edukacji: szkoły gimnazjalne. Oaza Nowej Drogi to program
przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej. Obejmuje on trzy stopnie wakacyjnych, piętnastodniowych rekolekcji oraz całoroczną formację, której cele
jest pogłębienie treści rozważanych na poszczególnych stopniach oaz wakacyjnych3.
Pierwszy stopień rekolekcji przeznaczony jest dla młodzieży, która
ukończyła VI klasę szkoły podstawowej i rozpoczyna naukę w gimnazjum.
Uczestnikami oazy II stopnia powinny być osoby po I klasie gimnazjalnej.
Oaza Nowej Drogi III stopnia jest przeznaczona dla młodzieży po II klasie
gimnazjum. W III klasie gimnazjum młodzież, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach Oazy Nowej Drogi III stopnia, kontynuuje formację
w parafii. Cykl Oazy Nowej Drogi kończy się w połowie roku formacyjnego. W drugim półroczu uczestnicy powinni już wejść w etap ewangelizacji, a w czasie wakacji po III klasie gimnazjalnej wziąć udział w rekolekcjach
Oazy Nowego Życia I stopnia. Formacja młodzieży oparta o program Oazy
Nowej Drogi stanowi zatem etap preewangelizacji i przygotowuje uczestników do owocnego przyjęcia chrześcijańskiego kerygmatu4. Program zawiera

2
Sejm przypomina o roli ks. Blachnickiego w wychowaniu młodych, https://ekai.pl/
sejm-przypomina-o-roli-ks-blachnickiego-w-wychowaniu-mlodych/ (3.10.2018).
3
Por. M. SĘDEK, Oaza Nowej Drogi I stopnia. Podręcznik, Kraków 2005, s. 5–7 [skrót:
OND I].
4
Por. tamże.
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także elementy wychowania patriotycznego, które zostaną wskazane w niniejszym artykule.
Podjęcie tematyki kształtowania postawy patriotyzmu młodzieży
w Ruchu Światło-Życie wymaga najpierw wyjaśnienia, czym w istocie jest
patriotyzm jako postawa. Mając na uwadze katechetyczny aspekt podejmowanej problematyki, uzasadnione wydaje się także zwrócenie uwagi
na kwestię wychowania patriotycznego w świetle założeń programowych
katechezy zawartych w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce oraz aktualnie realizowanych programach nauczania religii. Analizie zostaną poddane dwa ogólnopolskie programy: Program nauczania religii
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, opracowany przez Komisję Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, oraz program opracowany przez
wydawnictwo Jedność, zatytułowany Kim jestem jako człowiek, kim chcę być
jako chrześcijanin. Program nauczania religii dla gimnazjum, który w niniejszym
opracowaniu będzie umownie nazywany „programem kieleckim”. Analiza
będzie skoncentrowana na wskazaniach programowych odnoszących się
wyłącznie do etapu edukacji gimnazjalnej, ponieważ etap ten jest przeznaczony dla grupy wiekowej, która podejmuje w Ruchu Światło-Życie formację
opartą o program Oazy Nowej Drogi.

PATRIOTYZM JAKO POSTAWA
Patriotyzm jest najczęściej utożsamiany z miłością do ojczyzny. Warto
jednak mieć na uwadze fakt, że jest to pojęcie wieloaspektowe. Termin ten
powstał w XVIII wieku i oznaczał najpierw określony program polityczny.
Z czasem pojęcie to nabrało bardziej ogólnego charakteru. Mianem patriotyzmu zaczęto określać przywiązanie do własnego kraju, emocjonalny związek
z nim5. W Słowniku współczesnego języka polskiego patriotyzm jest definiowany jako ,,postawa wobec ojczyzny, narodu, przejawiająca się rzetelną pracą,
przedkładaniem nadrzędnych wartości (np. niepodległości, suwerenności)
nad własne cele, gotowością do ich obrony nawet za cenę życia”6. Obszerna,
opisowa definicja patriotyzmu zamieszczona w Encyklopedii Katolickiej za-

5
W. JANIGA, Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle Dyrektorium katechetycznego i Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, ,,Resovia Sacra.
Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 11 (2004), s. 214–215.
6
Patriotyzm, [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. DUNAJ, Warszawa
1996, s. 728.
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wiera stwierdzenie, że ,,patriotyzm jest naturalną ludzką postawą zgodną ze
społeczną naturą człowieka”.7
Z treści przytoczonych definicji wynika, że patriotyzm jest postawą,
czyli względnie trwałym ustosunkowaniem oraz stałym sposobem reagowania wobec swojego przedmiotu8. Jedna z wybranych słownikowych definicji
określa postawę jako ,,stosunek człowieka do życia lub pewnej wyróżnionej
sfery zjawisk; ustosunkowanie się do czegoś, czyjeś nastawienie, stanowisko, poglądy”9. Postawa człowieka wobec jakiegoś zjawiska wymaga przede
wszystkim wiedzy na temat tej rzeczywistości, ustosunkowania emocjonalnego do niej oraz podejmowania konkretnych działań. Postawa patriotyczna będzie zatem wyrażać się poprzez miłość do ojczyzny, troskę o jej dobro
i rozwój, poczucie solidarności i więzi kulturowej z własnym narodem, a także gotowość do poświęceń w jej obronie10. Patriotyzm wymaga wierności
i ofiarności oraz prawości moralnej11. Postawę patriotyczną można rozumieć
jako względnie trwałą tendencję do reagowania poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego wobec ojczyzny12. Warto podkreślić, że właściwie rozumiana postawa jest rzeczywistością dynamiczną, podlegającą ciągłemu procesowi rozwoju, na który wpływają różne czynniki13. Patriotyzm – podobnie
jak każda inna postawa – nie jest czymś po prostu danym. Człowiek nie rodzi
się patriotą, ale się nim staje. Trzeba zatem wykorzystywać wszelkie możliwości, aby wychowywać młode pokolenie do patriotyzmu14.
Przedstawione powyżej ujęcie postawy patriotyzmu implikuje konieczność jej kształtowania. Patriotyzmu nie można bowiem ograniczać jedynie
do chwilowych stanów emocjonalnych czy pojedynczych, okazjonalnie praktykowanych aktów, przez które człowiek identyfikuje się z własnym narodem. Prawdziwy patriotyzm nie jest działaniem odruchowym ani wymuszonym potrzebą chwili. Jest postawą w pełnym tego słowa znaczeniu. Z tego
wynika nie tylko potrzeba, ale wręcz konieczność podejmowania działań
7
J. BARTYZEL, Patriotyzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, red. E. GIGILEWICZ,
Warszawa 2011, kol. 51.
8
H. SŁOTWIŃSKA, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, Lublin 2004, s. 127.
9
Postawa, [w:] Słownik języka polskiego, t. II, red. M. SZYMCZAK, Warszawa 1992,
s. 842.
10
R. STRUS, Wychowanie patriotyczne na katechezie, Lublin 2012, s. 25.
11
J. SALIJ, Patriotyzm dzisiaj, [w:] Wychowanie do patriotyzmu, red. W. JANIGA, Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 334–335.
12
Por. Tamże; K. OSTROWSKA, Patriotyzm – wartość ceniona czy zaniedbana?, Warszawa 2006, s. 377.
13
Por. H. SŁOTWIŃSKA, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, dz. cyt., s. 147.
14
Por. H. SŁOTWIŃSKA, Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę, ,,Roczniki Teologiczne” (2006), t. 53, z. 6, s. 83.
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wychowawczych ukierunkowanych na formowanie postawy patriotyzmu,
zwłaszcza w ludziach młodych.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYZMU W KATECHEZIE
W ŚWIETLE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO W POLSCE Z 2010 R. ORAZ OGÓLNOPOLSKICH
PROGRAMÓW NAUCZANIA RELIGII
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce to dokument
zawierający ogólne wskazania dla katechezy w zakresie zadań, treści, celów
i sposobów ich realizacji oraz korelacji z innymi przedmiotami szkolnymi.
Wskazania te zostały uszczegółowione w konkretnych programach nauczania religii. Katecheza w Polsce jest aktualnie prowadzona w oparciu o Podstawę programową z 2010 r. oraz dostosowane do niej programy15. Programy
przeznaczone dla gimnazjum – zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 14 lutego 2017 r. – są obecnie
realizowane w VII i VIII klasie szkoły podstawowej oraz III klasie gimnazjalnej16. Jest to sytuacja przejściowa spowodowana reformą edukacji, która
zakłada likwidację gimnazjów.
Z treści Podstawy programowej wynika, że nauczanie religii na etapie
edukacji gimnazjalnej ma na celu wychowanie katolika świadomego i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół i własną ojczyznę17.
Wychowanie patriotyczne wpisuje się zatem w realizację jednego z podstawowych celów katechezy. Dokładnie taki sam cel został sformułowany
w ogólnopolskim programie nauczania religii zatytułowanym Kim jestem jako
człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program nauczania religii dla gimnazjum.
Program ten sugeruje ponadto określony sposób realizacji tego celu. WychoAktualnie trwają prace nad nową Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce uwzględniającą nowy model organizacji szkół ukształtowany przez reformę
edukacji wdrażaną w Polsce od 2017 r. Mając na uwadze fakt, że realizacja nowej Podstawy
rozpocznie się dopiero od roku szkolnego 2019/2020, niniejszy artykuł odnosi się do ciągle obowiązującej Podstawy programowej, zatwierdzonej 8 marca 2010 r. oraz opartych na
niej ogólnopolskich programów nauczania religii.
16
KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI, Uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie obowiązywania Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/
kwk/uchwala20170214.html (7.10.2018 r.).
17
Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 58 (skrót: PPK).
15
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wanie katolika w duchu patriotycznym ma się realizować m.in. poprzez budowanie coraz bardziej dojrzałych relacji ze światem, Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą, opartych na zrozumieniu procesów rozwoju, zwłaszcza
psychicznego i duchowego, młodego człowieka, oraz wydarzeń z dziejów
ojczyzny, Kościoła i świata18. Ogólnopolski Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, opracowany przez Komisję Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, również określa cele katechetyczne w sposób całkowicie zbieżny z założeniami Podstawy programowej19.
Program ten wiąże kształtowanie postaw patriotycznych z przekazem treści
teologicznych dotyczących IV przykazania Dekalogu. Miłość do ojczyzny
ma stanowić jeden z przejawów wierności temu przykazaniu20.
W programie znajdują się również wskazania dotyczące treści spotkań
młodzieży w ramach duszpasterstwa w parafii. Tematyka katechezy parafialnej przeznaczonej dla uczniów II klasy gimnazjalnej (obecnie VIII klasy
szkoły podstawowej) została ujęta w blok tematyczny pt. Życie w społeczności.
Treści zawarte w tym bloku dotyczą m.in. udziału chrześcijanina w życiu
społecznym oraz troski o sprawy społeczne21. Wychowanie młodego człowieka do odpowiedzialności za społeczeństwo stanowi ważny element wychowania patriotycznego. Program kielecki przewiduje, w ramach szkolnego
nauczania religii, realizację kilku jednostek tematycznych skoncentrowanych
wokół zagadnienia ojczyzny, narodu i patriotyzmu. Realizowane w I klasie
gimnazjalnej (obecnie VII kl. szkoły podstawowej) jednostki pt. Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość oraz Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, a zyskiem? mają na celu uformowanie w katechizowanych postawy patriotyzmu
oraz szacunku dla historii ojczystej, a także poznanie związku patriotyzmu
ze znajomością historii własnej ojczyzny i pogłębienie poczucia tożsamości
narodowej. Ponadto zakładają one kształtowanie postawy dobrego chrześcijanina i obywatela. Wymagania szczegółowe przypisane do niniejszych
jednostek tematycznych zakładają, że uczeń powinien: zdobyć umiejętność
określenia, czym jest i jak się wyraża patriotyzm, wymienić najważniejsze
wydarzenia z historii Polski, z których możemy być dumni, podać przykłady polskich bohaterów narodowych, charakteryzować wartości, dla których
Por. K. MIELNICKI, E. KONDRAK, B. NOSEK, Kim jestem jako człowiek, kim chcę
być jako chrześcijanin. Program nauczania religii dla gimnazjum, Kielce 2013, s. 3 (dalej skrót
PNRDG).
19
KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010,
s. 108 (dalej skrót PNR).
20
Por. tamże, s. 123.
21
Por. tamże, s. 138.
18
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Polacy oddawali życie, uzasadnić religijną wartość miłości ojczyzny, wyrażać pragnienie życia według wartości patriotycznych, wzmacniać poczucie
polskości w codziennym życiu22.
Formowaniu postawy patriotyzmu sprzyjają również treści zamieszczone w jednostkach tematycznych pt. Kościół polski w okresie niewoli narodowej,
Sprawy ojczyzny traktuję jak własne, Kult współczesnych świętych Polaków oraz
Tradycja, która niesie wiarę. Realizacja tych tematów ma prowadzić do kształtowania postawy szacunku wobec ojczyzny i tych, którzy poświęcili życie
bądź karierę, walcząc w jej obronie. Istotnym celem jest również kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i dziedzictwa narodowego oraz odpowiedzialności za chrześcijański kształt współczesnej Polski. Uczeń powinien
przyjąć postawę wdzięczności za to, że jest katolikiem i Polakiem, wyrażać
szacunek dla ludzi walczących w obronie swej wiary i ojczyzny oraz prezentować postawę ofiarności w służbie dla Kościoła i ojczyzny. Powinien również poznać patriotyczne znaczenie chrześcijańskich tradycji oraz aktywnie
włączać się w przygotowanie religijnej oprawy ważnych wydarzeń rodzinnych, szkolnych i patriotycznych23. W III klasie gimnazjum program kielecki
przewiduje realizację tematu Mój sztandar – Bóg, Honor, Ojczyzna. Realizacji
tego tematu wprost przyświeca cel, jakim jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznanie historycznego związku patriotyzmu Polaków z wartościami i postawami religijnymi24.
W programie kieleckim tematyka patriotyczna pojawia się także we
wskazaniach dotyczących spotkań formacyjnych przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania. W pierwszym roku formacyjnym, pokrywającym się z nauką w I klasie gimnazjum (obecnie VII kl. szkoły podstawowej), program przewiduje realizację tematu Doceń wartość Ojczyzny25.
Podstawa programowa zakłada formację postaw patriotycznych na katechezie
w korelacji z innymi przedmiotami szkolnymi. Korelacja z takimi przedmiotami, jak historia i wiedza o społeczeństwie ma poszerzać wiedzę katechizowanej młodzieży na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski
oraz uświadamiać, co to znaczy być Polakiem, obywatelem i patriotą26. Zasadę korelacji uwzględniają również programy nauczania religii. Korelacja
z przedmiotem wiedza o społeczeństwie, zgodnie z założeniami programu
kieleckiego, powinna dotyczyć zagadnienia współczesnego patriotyzmu
Por. PNRDG, s. 27–28.
Por. tamże, s. 31–33.
24
Por. tamże, s. 38–39.
25
Por. tamże, s. 47.
26
Por. PPK, s. 63–65.
22
23
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oraz postaw i cnót obywatelskich27. Program opracowany przez Komisję
Wychowania Konferencji Episkopatu Polski przewiduje korelację z edukacją
szkolną, a konkretnie z takimi przedmiotami, jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka. Korelacja dotyczy następujących zagadnień:
pieśń Bogurodzica, muzyka ojczysta i regionalna, dzieła sztuki ojczystej i innych narodów oraz wybrane wydarzenia z historii Polski28.
W świetle przeprowadzonej analizy wybranych wskazań programowych można stwierdzić, że treści, które wprost odnoszą się do wychowania
patriotycznego, zajmują ważne miejsce w katechezie młodzieży gimnazjalnej.
Z tego względu katecheza – jak twierdzi H. Słotwińska – ,,jest wprost idealnym miejscem zarówno do przekazywania odpowiednich wiadomości, jak
i do formacji postaw patriotycznych”29. Ks. W. Janiga zwraca natomiast uwagę na to, że ,,zadaniem katechety i katechezy jest niesienie pomocy dzieciom
i młodzieży w coraz dojrzalszym odkrywaniu istoty patriotyzmu, w poszukiwaniu motywów skłaniających do jego praktykowania, w nauce krytycznej
oceny postaw skrajnych takich jak: nacjonalizm, kosmopolityzm, szowinizm
czy wszelkiego rodzaju fundamentalizmy. Istotne jest również, aby stwarzać
na wszystkich etapach edukacyjnych okazje do modlitwy za ojczyznę i wykorzystywać przekazywane treści, sytuacje duszpasterskie do tego, by kształtować postawy patriotyczne, oparte na miłości Boga, wierności Kościołowi
i Polsce”30. Katecheza w Polsce, oparta o analizowaną Podstawę programową
oraz dostosowane do niej programy, z pewnością realizuje to zadanie.

ELEMENTY WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO
W PROGRAMIE FORMACYJNYM OAZY NOWEJ DROGI
Oddziaływanie wychowawcze wobec młodzieży powinno uwzględniać
fakt, że patriotyzm ma wiele różnych przejawów. Postawa patriotyczna wyraża się przede wszystkim poprzez miłość do ojczyzny, która często wymaga
gotowości do największych poświęceń31. Programy wychowania patriotycznego, zdaniem M. Wolickiego, powinny uwzględniać następujące zagadnienia: miłość i przywiązanie do ojczyzny, czynna i twórcza troska o jej dobro
i rozwój, poczucie solidarności i więzi kulturowej z własnym narodem i bratPor. PNRDG, s. 40.
Por. PNR, s. 155–116.
29
Por. H. SŁOTWIŃSKA, Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę, art. cyt., s. 87.
30
Por. W. JANIGA, Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle Dyrektorium katechetycznego i Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 223.
31
Por. H. SŁOTWIŃSKA, Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę, art. cyt., s. 86.
27

28
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nimi narodami, gotowość do poświęceń w sytuacjach konfliktu interesów
osobistych z interesami społecznymi, gotowość do obrony ojczyzny w razie
zaistniałej potrzeby32. Wychowankowie powinni zrozumieć, że patriotyzm
jest miłością elementów składowych ojczyzny: człowieka, rodziny, narodu,
jego historii i dziedzictwa, kultury i języka, religii, terytorium, w granicach
którego znajduje się państwo33.
Takie rozumienie wychowania patriotycznego uwzględnia program formacyjny Oazy Nowej Drogi. Wiele działań wychowawczych, które zakłada
niniejszy program, jest spójnych ze wskazanymi powyżej przejawami postawy patriotycznej. Młodzieży ukazuje się dobro ojczyzny jako wartość, która
niekiedy musi być okupiona wyrzeczeniem, rezygnacją z realizacji własnych
planów, ambicji, pomysłów na życie. Budzeniu takiej świadomości służy
wskazanie na wzorzec osobowy, jakim jest postać św. Jadwigi Królowej, która
dla dobra ojczyzny poświęciła osobiste szczęście. Święta Jadwiga, której sylwetkę przybliża się uczestnikom Oazy Nowej Drogi I stopnia w piątym dniu
rekolekcji, jest ukazywana jako wzór prawdziwego patriotyzmu34. Rozważana w tym dniu tajemnica różańcowa Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni wpisuje się również w proces kształtowania patriotycznego ducha. Rozważanie
tej tajemnicy ukazuje bowiem osobę Jezusa jako wzór postawy patriotycznej.
Jezus – posłuszny tradycjom swojego narodu – staje się dla młodzieży wzorem postawy szacunku wobec zwyczajów wyrażających przynależność do
swojego narodu35. Innym wzorcem osobowym, w którym młodzi mogą odnaleźć przykład patrioty, jest św. Stanisław ze Szczepanowa. Jego patriotyzm
przejawiał się w odważnym stawaniu na straży ładu moralnego i sprawiedliwości społecznej. Historię jego życia młodzież poznaje podczas pogadanki
zaplanowanej na czternasty dzień Oazy Nowej Drogi III stopnia36.
W piątym dniu Oazy Nowej Drogi I stopnia przeżycia rekolekcyjne
skoncentrowane są wokół tematu Kultura i tradycja mojego narodu pomagają
mi odnaleźć miejsce na ziemi37. Program przewiduje w tym dniu nawiedzenie
miejsca pamięci narodowej lub spotkanie z miejscowym folklorem. Celem
32
Por. M. WOLICKI, Wychowanie patriotyczne w szkole, [w:] Wychowanie do patriotyzmu, dz. cyt., s. 433.
33
Por. K. CHAŁAS, Potrzeba wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym i ich
rola w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby, [w:] Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej,
red. R. CEGLAREK, Kraków 2011, s. 61.
34
Por. OND I, s. 103–105.
35
Por. tamże, s. 95–96.
36
Por. M. SĘDEK, Oaza Nowej Drogi III stopnia. Podręcznik, Krościenko nad Dunajcem
2006, s. 298–300 (dalej skrót OND III).
37
Por. OND I, s. 93.
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jest uwrażliwienie na historię i kulturę regionu, w którym odbywają się rekolekcje. Dopuszczalne są różne sposoby realizacji tego celu. Można odwiedzić
zlokalizowane w najbliższej okolicy miejsce pamięci narodowej (miejsce bitwy, mogiłę żołnierzy, powstańców, miejsce związane z ważnym wydarzeniem historycznym). Inny wariant przewiduje spotkanie z ciekawymi ludźmi
mieszkającymi w okolicy (np. gawędziarz, zespół ludowy, miejscowy artysta,
człowiek znający historię regionu itp.). Wskazane jest również odwiedzenie
pobliskiego muzeum lub skansenu. Jeśli żaden z powyższych wariantów nie
jest możliwy do zrealizowania, przedstawiciel diakonii wychowawczej oazy
przygotowuje prelekcję o regionie, w którym odbywają się rekolekcje, omawiając historię, folklor, zabytki i przyrodę okolicy. Można także zaplanować
spotkanie z miejscowym proboszczem, który przedstawi młodzieży historię
parafii, zaprezentuje kronikę parafialną, opowie o życiu okolicznych mieszkańców. Spotkanie w takiej formie powinno pobudzać do refleksji na temat
pielęgnowania tradycji kulturowych regionu w epoce wszechobecnej telewizji, narzucającej wszystkim jednakowy styl życia, rozrywki oraz sposoby spędzania wolnego czasu38. Program formacyjny przewiduje również organizację podobnego spotkania w czternastym dniu Oazy Nowej Drogi III stopnia39.
Wokół postawy patriotyzmu szczególnie koncentrują się treści czternastego dnia rekolekcji Oazy Nowej Drogi III stopnia. Temat dnia, Wiara a miłość
Ojczyzny, jest ściśle powiązany z rozważaniem tajemnicy różańcowej Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Połączenie to nie wynika jednak z racji ściśle
teologicznych, ale wpisuje się w kultywowaną w Polsce tradycję łączenia obchodów liturgicznej Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
przypadającej w dniu 15 sierpnia, z treściami patriotycznymi, nawiązującymi
do wydarzeń z 1920 r.40. Treści patriotyczne młodzież ma zgłębić podczas spotkania w małej grupie, które koncentruje się wokół tematu Tradycja ojczysta
i patriotyzm. Zasadniczym celem spotkania jest ukazanie wartości miłości do
ojczyzny, jej historii i kultury oraz refleksja nad kształtem patriotyzmu w dzisiejszych czasach41. Treści teologiczne spotkania są oparte przede wszystkim
na nauczaniu Jana Pawła II. Młodzież pod kierunkiem animatora rozważa
fragmenty nauczania papieskiego zawartego we fragmencie książki Pamięć
i tożsamość oraz w przemówieniu, które papież wygłosił na płycie lotniska
w Warszawie 16 czerwca 1983 r.42. Rozważane teksty zawierają nie tylko konPor. tamże, s. 100–101.
Por. OND III, s. 293–294.
40
Por. tamże, s. 284.
41
Por. tamże, s. 287.
42
Por. tamże, s. 289–291.
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kretne wypowiedzi Jana Pawła II nt. patriotyzmu, ale są przede wszystkim
jego osobistym świadectwem umiłowania ojczyzny. Refleksja nad nauczaniem oraz patriotyczną postawą papieża Polaka ma inspirować młodzież
do zastanowienia się nad własną postawą wobec ojczyzny.
Patriotyzm to nie tylko znajomość historii i tradycji własnego kraju
czy pamięć o narodowych bohaterach. Postawa patriotyczna przejawia się
również w trosce o teraźniejszość i przyszłość ojczyzny. Naród jest silny
przede wszystkim siłą swoich członków. Ważnym przejawem patriotyzmu
jest zatem troska człowieka o własny rozwój, zdrowie fizyczne, dojrzałość
psychiczną, moralną, duchową i religijną43. Formacja w Ruchu Światło-Życie rozbudza w młodzieży poczucie odpowiedzialności za osobisty rozwój.
Treść czternastego dnia wakacyjnych rekolekcji Oazy Nowej Drogi I stopnia koncentruje się wokół tematu Bóg pragnie mojego wszechstronnego rozwoju.
Ważnym zadaniem do zrealizowania w tym dniu jest zaszczepienie w młodzieży świadomego i konsekwentnego dążenia do nieustannego rozwoju
w różnych dziedzinach życia44.
Podczas spotkania w małej grupie uczestnicy rekolekcji podejmują refleksję nad talentami, które otrzymali od Boga. Celem spotkania jest ukazanie,
że Bóg obdarzył człowieka różnymi zdolnościami, które trzeba rozwijać, aby
nie zniweczyć Bożego planu i aby dobrze służyć ludziom45. Temat ten młodzież ma zgłębiać również po rekolekcjach, podczas spotkań formacyjnych
w parafii. Program formacji rocznej zakłada realizację tematu dotyczącego
nauki i rozwoju własnych zdolności. W ten sposób ukazuje się młodzieży
potrzebę edukacji, rozwoju uzdolnień oraz samokształcenia46. Przestrzenią,
w której młody człowiek może rozwijać swoje talenty, jest szkoła. Z tego
względu temat odpowiedzialności za rozwój talentów powraca w programie formacji rocznej realizowanym po Oazie Nowej Drogi II stopnia. Szczególny akcent pada jednak tym razem na postawę młodzieży wobec szkoły,
zwłaszcza na kwestię sumienności w nauce47. Współczesny patriotyzm nie
ogranicza się tylko do wspominania i celebrowania doniosłych wydarzeń historycznych, ale wymaga kształtowania właściwych postaw ogólnoludzkich,
przestrzegania prawa, sumiennego wywiązywania się z obywatelskich oboPor. M. DZIEWIECKI, Wychowanie patriotyczne dzisiaj, ,,Zeszyty Formacji Katechetów” 18 (2018) nr 3, s. 29.
44
Por. OND I, s. 211.
45
Por. tamże, s. 214–216.
46
Por. M. SĘDEK, Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi pierwszego stopnia.
Konspekty dla animatorów, Kraków 2007, s. 85–87 (dalej skrót ERŻ I).
47
Por. tenże, Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi drugiego stopnia. Konspekty dla animatorów, Kraków 2014, s. 56–57 (dalej skrót ERŻ II).
43
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wiązków48. Wychowanie patriotyczne w Ruchu Światło-Życie uwzględnia
również ten aspekt. Treści dwunastego dnia rekolekcji Oazy Nowej Drogi II
stopnia skupiają się na postawie apostolskiej i obowiązku dawania świadectwa o Chrystusie przez współczesnych chrześcijan. Młodzież powinna podjąć w tym dniu refleksję nad obowiązkami chrześcijan wobec społeczności,
w której żyją. Właściwy stosunek do obowiązków społecznych jest ukazywany jako element chrześcijańskiego świadectwa49. Uczestnicy formacji rocznej
po Oazie Nowej Drogi III stopnia są z kolei uwrażliwiani na troskę o dobro
wspólne, która powinna wyrażać się m.in. w różnych formach aktywności
na rzecz społeczności (wspólne prace, akcje, wycieczki, wydarzenia kulturalne). Treści teologiczne, oparte głównie o fragmenty Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II, ukazują młodzieży chrześcijańskie spojrzenie na aktywność społeczną i inspirują do większego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego50.
Do ogólnoludzkich postaw, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, można zaliczyć postawę służby i odpowiedzialności. Również te postawy kształtują się w młodzieży podejmującej formację oazową. Program formacji rocznej po Oazie Nowej Drogi
I stopnia przewiduje przynajmniej dwa spotkania poświęcone tematowi
odpowiedzialności, których zasadniczym celem jest uwrażliwienie młodych
na obowiązki wobec Boga, innych ludzi, samego siebie i wspólnoty, do której należą51. Uwzględnia również refleksję nad postawą służby. Inspiracją
do niej są treści biblijne ukazujące służebną postawę Maryi oraz uczniów
Jezusa, które są rozważane na jednym ze spotkań formacyjnych w parafii.
Ukazanie wartości i piękna służby opiera się na wzorcu osobowym, jakim
jest postać bł. Anieli Salawy, którą cechowała nie tylko głęboka pobożność,
ale również dokładność w wypełnianiu obowiązków i szczere umiłowanie
służby52. Postawa patriotyzmu przejawia się w trosce o zachowanie osobistej
wolności. Prawdziwy patriota to człowiek, który potrafi chronić własną wolność, bo tylko ludzie wewnętrznie wolni mogą zbudować i obronić niepodległą ojczyznę53. Program formacyjny Ruchu Światło-Życie proponuje wie48
Por. M. ZAJĄC, Wartości patriotyczne w katechezie na poszczególnych etapach edukacyjnych, [w:] Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej, dz. cyt., s. 107.
49
Por. M. SĘDEK, Oaza Nowej Drogi II stopnia. Podręcznik, Kraków 2006, s. 210–213
(dalej skrót OND II).
50
Por. tenże, Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi trzeciego stopnia. Konspekty dla animatorów, Krościenko nad Dunajcem 2006, s. 59–62 (dalej skrót ERŻ III).
51
Por. ERŻ I, s. 64–69.
52
Por. tamże, s. 58–60.
53
Por. M. DZIEWIECKI, Wychowanie patriotyczne dzisiaj, art. cyt., s. 29.
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le konkretnych działań zmierzających do wychowania młodzieży w duchu
prawdziwej, wewnętrznej wolności. Do działań tych zaliczyć można przede
wszystkim promowanie abstynencji. W programie wakacyjnych oaz rekolekcyjnych przewidziane są spotkania, na których podejmuje się temat abstynencji. Duży nacisk jest położony na budzenie w młodzieży właściwej motywacji, jaka powinna towarzyszyć deklaracjom abstynenckim. Młodzieży
przybliża się również ideę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która stanowi
jeden z istotnych elementów charyzmatu Ruchu Światło-Życie54. W jedenastym dniu Oazy Nowej Drogi II stopnia młodzież powinna podjąć refleksję
nad dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jej motywacją i zobowiązaniami, jakie z niej płyną, oraz konkretnymi postawami i działaniami, które z niej
mają wynikać55. Temat ten jest pogłębiany po rekolekcjach, w ramach formacji rocznej. Stwarza to możliwość ponownej i bardziej pogłębionej refleksji
nad motywami członkostwa w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka56. Odnowienie świadomości młodzieży co do motywów podejmowania abstynencji
oraz wezwanie do dawania świadectwa przez podjęcie postawy abstynenckiej to cel, jaki uwzględniono także w programie formacji rocznej po Oazie
Nowej Drogi III stopnia57.
Zagrożeniem ludzkiej wolności jest nie tylko alkoholizm. Młodzież formująca się w Ruchu Światło-Życie jest uwrażliwiana także na zagrożenia,
jakie niesie ze sobą narkomania, palenie papierosów i pornografia. Refleksja
nad wymienionymi zagrożeniami, która jest podejmowana w ramach formacji rocznej, nie ogranicza się tylko do wskazania zagrożeń oraz ich przyczyn,
ale inspiruje do konkretnych działań, które pozwolą młodemu człowiekowi
zachować wewnętrzną wolność58.
Wychowanie patriotyczne młodzieży, jakie Ruch Światło-Życie realizuje
w cyklu formacyjnym Oazy Nowej Drogi, sprowadza się przede wszystkim
do zasygnalizowanych powyżej kwestii: umiłowania ojczyzny, narodowej
tradycji i dorobku kulturowego; poczucia obowiązku wobec społeczności,
w której człowiek żyje, odpowiedzialności, służby i troski o dobro wspólne; troski o wszechstronny rozwój obywateli oraz zachowania wewnętrznej
wolności. Te kwestie wydają się najistotniejsze. Nie ujmują jednak w pełni
wszystkich aspektów wychowania patriotycznego, jakie uwzględnia analizowany program.
Por. OND I, s. 150; OND II, s. 195–199.
Por. OND II, s. 191.
56
Por. ERŻ II, s. 102–107.
57
Por. ERŻ III, s. 68.
58
Por. ERŻ I, s. 43–48; ERŻ II, s. 82–85.
54
55
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ZAKOŃCZENIE
,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa Jana Zamoyskiego mają ponad 400 lat, ale nie straciły swojej aktualności.
Dalsze dzieje naszej ojczyzny, jej wolność i niepodległość oraz szeroko pojęty rozwój, będą w dużej mierze zależeć od tego, w jakim duchu zostanie
wychowane młode pokolenie. Odpowiedzialność za przyszłość Polski wymaga zatem szczególnej troski o wychowanie patriotyczne młodzieży. Rozumiał to doskonale Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który szczególną
troską otaczał ludzi młodych, dbając nie tylko o pogłębienie ich wiary, ale
również odpowiednie wychowanie. Od jego śmierci minęło ponad 30 lat,
jego misja jest jednak kontynuowana przez członków Ruchu Światło-Życie,
którzy pozostają wierni ideałom swojego założyciela. Podjęta w niniejszym
opracowaniu analiza wybranych elementów programu formacyjnego Ruchu
Światło-Życie nie stanowi wyczerpującego ujęcia przedstawionej problematyki, zwraca jednak uwagę na to, że kształtowanie postawy patriotycznej jest
jednym z istotnych elementów formacji w Ruchu Światło-Życie. Warto także
zwrócić uwagę na bardzo czytelną zbieżność wskazań programowych katechezy z założeniami formacji oazowej. Dotyczy ona również kwestii wychowania patriotycznego. Prowadzi to do wniosku, że wychowanie patriotyczne
młodzieży, które powinno zajmować istotne miejsce w szkolnym nauczaniu
religii oraz katechezie parafialnej, może mieć swoje dopełnienie w formacji proponowanej przez Ruch Światło-Życie. Cykl formacyjny Oaza Nowej
Drogi stanowi aktualizację programu opracowanego przed laty przez ks.
Franciszka Blachnickiego i dostosowuje go do modelu polskiego szkolnictwa
uwzględniającego trzyletni etap edukacji gimnazjalnej. Realizowana obecnie
w Polsce reforma edukacji będzie skutkować powrotem do poprzedniego
modelu, w którym nie funkcjonowały gimnazja. Nie oznacza to jednak, że
Oaza Nowej Drogi straci swoją aktualność. Można domniemywać, że w najbliższych latach program zostanie poddany pewnej korekcie i dostosowany
do aktualnego modelu szkolnictwa. W zaktualizowanej wersji programu nie
powinno jednak zabraknąć wypracowanych dotychczas elementów kształtujących postawę patriotyzmu.
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DEVELOPING TEENAGERS’ PATRIOTISM IN THE LIGHT-LIFE MOVEMENT
BASED ON THE FORMATION PROGRAMME OF THE NEW OASIS RETREAT

The paper focuses on the issue of developing teenagers’ patriotism in the Light-Life
Movement. It was inspired by the hundredth anniversary of Poland’s regained independence and the decision of the Sejm of the Republic of Poland expressed in its resolution
commemorating the founder of the Light-Life Movement, rev. Franciszek Blachnicki on
the 30th anniversary of his death. The analysis of the formation programme of this movement addressed to mid-school teenagers leads to the conclusion that patriotism constitutes one of the elements in the upbringing process of the Light-Life Movement. Shaping
the attitude of patriotism can be seen in many areas, in particular in the concepts such as
love and attachment to one’s country, active and passive care of its well-being and development, the feeling of solidarity and cultural bond with one’s nation and neighbouring
nations, readiness for sacrifice in case of conflict between one’s personal and social interests, readiness to defend and fight for one’s homeland.
tłum. Ewa Haberko
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Anna M. Noworol OV

ZAGROŻENIA DUCHOWE.
WSKAZÓWKI DLA PRACY DUSZPASTERSKIEJ

Słowa kluczowe: duchowe zagrożenia, zły duch, moce diabelskie
Palabras clave: amenazas espirituales, espíritu malo, poderes diabolicas

Kiedy ludzie mówią, że nie wierzą w istnienie złych duchów ani w możliwość czynienia przez nie zła; kiedy twierdzą, że działania diabelskich
mocy, jak magia, czarne msze, gusła i inne duchowe zagrożenia są nieszkodliwymi sztuczkami czy owocem urojeń lub iluzji opartych na sugestii; kiedy
twierdzą, że egzorcyzmy nie są sakramentaliami, a tylko zwykłą modlitwą
błagalną, którą może odmawiać każdy; kiedy twierdzą, że księża egzorcyści
opowiadają bajki; kiedy sądzą, że w praktyce ludzi opętanych nie ma, i nie
powinno się nigdy dokonywać egzorcyzmów… cóż można im odpowiedzieć
wobec tak bolesnej niewiary? Zamykają sobie drogi zbawienia, a innych
wprowadzają w błąd i sieją zgorszenie. We współczesnym świecie, pomimo
wszelkich osiągnięć nauki i techniki, zagrożenia duchowe są obecne; złe duchy niezmiennie od setek lat odwodzą ludzi od Boga i od wiary, skłaniając
ich serca ku naukom demonów (por. 1 Tm 4, 1–2). Wielką potrzebą duszpasterską wszystkich Kapłanów, a szczególnie egzorcystów, spowiedników,
kaznodziejów, kierowników duchowych i kapelanów jest mówienie ludziom
o niebezpieczeństwach, jakie kryją się w zagrożeniach duchowych, o mocy
działania złych duchów i konieczności nazywania grzechu grzechem. Celem
niniejszego artykułu jest przybliżenie Kapłanom wiedzy o zagrożeniach du-
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chowych i działaniach złych duchów we współczesnym świecie, by było im
łatwiej zapobiegać uwikłaniom w zagrożenia duchowe i leczyć tych, którzy
się im poddali.

CZYM SĄ ZAGROŻENIA DUCHOWE?
Zagrożenia duchowe to przejawy działania w świecie złych duchów,
które sprawiają, że człowiek oddala się od Boga, a kieruje w stronę zła, otwiera się na działanie diabelskich mocy i naraża na konsekwencje swoich czynów, z których najgorszą jest opętanie. Istotą zagrożeń duchowych są złe
duchy. Złe duchy istnieją realnie i mają prawdziwą moc czynienia zła; mogą
powodować szkody duchowe i materialne, choroby, klęski i katastrofy, mogą
wyjawić pewne zdarzenia z przyszłości lub z przeszłości; ich moc jest ogromna, ale ograniczona przez Boga1.
Do zagrożeń duchowych należą: jawny kult szatana (satanizm, cyrografy)2; magia i czary (używanie mocy demonicznych); magiczne przedmioty (talizmany, amulety; gusła, tzn. zaczarowane przedmioty sporządzone
w celu szkodzenia komuś); przekleństwa, złorzeczenia, i oszczerstwa (czynią życzone zło, ale podlegają ograniczeniom Boga); niektóre rodzaje muzyki
i tańca (np. capoeira); wróżbiarstwo, m.in. numerologia, tarot, astrologia, horoskopy, wróżby z dłoni (m.in. chiromancja), wróżby senne, jasnowidztwo
(proroctwo nie jest wróżbą); zabobony i przesądy; metody uzdrowicielskie
(terapie ponadnaturalne); radiestezja (różdżkarstwo i wahadlarstwo); zagrożenia oparte na medytacjach i kultach wschodnich (pseudomedytacje, feng
shui, joga, wschodnie sztuki walki, reiki, channeling – przywoływanie ducha
przewodnika); eksterioryzacja (OOBE; metoda świadomego snu); ezoteryzm
(antropozofia, teozofia); spirytyzm (wywoływanie duchów, nekromancja);
okultyzm (ponoć manipulowanie energiami przyrody, ale w istocie chodzi
o moce demoniczne)3; sekty; ruch New Age, masoneria, kabała (jednym z jej
znaków jest noszenie czerwonej nitki na ręce); zagrożenia płynące z nałogów
(uzależnienia, m.in.: nadużywanie substancji psychoaktywnych – narkomaIstnienie i działanie złych duchów jest udokumentowane przez Pismo Święte (por.
Rdz 3, Hi, Zach 3, 1–7, Mk 1, 24, Ap 12, 17; i wiele innych) i Tradycję. Por. A.M. NOWOROL, Zagrożenia duchowe. To, co ważne dla Duszpasterzy, Warszawa 2017; Taż, Jak rozpoznać
złego ducha i jak pomagać zniewolonym przez demony?, Kraków 2018.
2
Por. P. MARKIELOWSKI, Współczesna moda na cyrograf, [w:] Zgubne pakty z diabłem,
Poznań 2015, s. 35–46. A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt., s. 45.
3
Por. A. M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt.; A. M. NOWOROL, Zagrożenia duchowe, dz. cyt., s. 68.
1

Zagrożenia duchowe. Wskazówki dla pracy duszpasterskiej
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nia, alkoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, seksoholizm; najogólniej mówiąc uzależnienia mają trzy aspekty: fizyczny, psychiczny i duchowy (złe
duchy, grzech), który wiąże je w tajemniczy ,,supeł”, i dlatego uzależnienia
potrafią wpłynąć na człowieka tak silnie, że to, od czego jest uzależniony,
niejako przejmuje kontrolę nad jego życiem; wiara w reinkarnację4. W stanie zagrożenia duchowego dochodzi do działania złych duchów, pojawiają
się dary okultystyczne oraz możliwość używania mocy demonicznych. Zagrożenia te są bardzo niebezpieczne zarówno dla ludzkiej psychiki, jak i duszy, a zaangażowanie w nie powoduje destrukcyjne skutki psychologiczne
i duchowe5. Diabeł jest ojcem kłamstwa (J 8, 44) i przez złudne dobro lub
rzekome własne nieistnienie najskuteczniej zniewala ludzi, pociągając ich ku
złu, grzechowi i wiecznemu potępieniu. Bez względu na pozory dobra, nie
można szukać usprawiedliwień dla wzywania złych mocy. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, aby
posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad drugim człowiekiem,
nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą
religijności6.

SYNKRETYZM RELIGIJNY, EZOTERYZM
I FAŁSZYWE CHARYZMATY W GRUPACH PARAFIALNYCH
Synkretyzm religijny to łączenie różnych tradycji religijnych, włączanie
i asymilowanie obcych bóstw do jakiegoś wyznania, łączenie elementów religii wielu wyznań. Zjawisko to powoduje przemieszanie odmiennych poglądów, łączenie ich ze sobą (nadawanie im nowych sensów i znaczeń), a także
ich utożsamianie, np. voodoo łączy elementy katolickie z plemiennym kultem, Maryję i świętych utożsamia z plemiennymi bóstwami7. W uproszczeniu
można powiedzieć, że synkretyzm to zły duch, który udaje dobrego, jedna
z odmian obłudy religijnej czy też bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu (jego istotą jest przypisywanie Duchowi Świętemu zła, a Bóg Ojciec, Syn,
Duch Święty nigdy nie czyni zła; Mt 12, 22–32). Oprócz różnych grup ezoterycznych i im podobnych, synkretyzm religijny wykorzystują często maOpis tych zagrożeń (m.in. przejawy związania z sektą, jak sekty odpierają zarzut
sekciarstwa?, czy grupa jest sektą?, jak wyrwać bliską osobę z sekty?; Por. A. M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt., s. 89.
5
Por. A.M. NOWOROL, Zagrożenia duchowe, dz. cyt., s. 111.
6
Por. KKK 2117.
7
Por. A. ZWOLIŃSKI, Mały leksykon zagrożeń duchowych, Częstochowa 2011, s. 223–
224, 264–265.; Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971, s. 722.
4
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gowie-oszuści (czyli ludzi, którzy nie są pod wpływem złego ducha, lecz,
bazując na iluzji, sztuczkach, efekcie placebo8 i tym podobnych wykorzystują
ludzką naiwność dla celów zarobkowych). Praktykowana przez oszustów
magia oszukańcza czasem przybiera formę zwaną ,,konsumizmem cudu maryjnego”, czyli wykorzystuje w fałszywej magii to, co święte, aby osiągnąć
korzyść materialną (np. sprzedawanie ,,balsamu Jezusa”). Magowie-oszuści
wykorzystują zwykle możliwość naturalnego rozwiązania problemów (która
występuje w około połowie przypadków), wyznaczając zapłatę za uzyskanie
pozytywnego rezultatu; w efekcie około połowa interesantów wraca i płaci,
dziękując za nic9. Główne niebezpieczeństwo wynika tu z wiary w zabobony
i magiczną moc oszusta.
Ezoteryzm czy ezoteryka to tzw. wiedza tajemna, dostępna jedynie dla
osób wtajemniczonych10. Wykorzystuje m.in. fakt, że treści religijne obejmują wiele znaków, symboli i pojęć nacechowanych tajemniczością. Często
ułatwia to ezoterykom odwoływanie się do tajemnicy zła, zamaskowanej
i ukazywanej jako dobro. Pozornie nawiązuje do starożytnych tradycji, które zostały zapomniane, a aby je poznać, potrzebna jest inicjacja. Okultyzm
i ezoteryzm są sobie bliskie, pragną zawładnąć tajemnymi mocami11. Istnieją
grupy ezoteryczne i sekty, które uważają swoją działalność za duchową, odwołują się do fragmentów Biblii (w większości wyrwanych z kontekstu), pozornie powołują się na Boga (oddzielając go od Kościoła lub od zasad wiary
katolickiej, praktykując synkretyzm religijny), i w ten sposób pozorują, że są
chrześcijańskie (np. sekta Rodzina nazywa siebie Wspólnotą Niezależnych
Chrześcijańskich Zgromadzeń Misyjnych, Świadkowie Jehowy posługują się
sfałszowaną wersją Pisma Świętego)12. Przyciągają tym katolików i innych
chrześcijan, niedokładnie znających podstawy religii katolickiej. Jest to skrajnie niebezpieczne, ponieważ ludzie, nawet wierzący, wstępują do ugrupo8
Efekt placebo polega na tym, że pacjent zdrowieje (lub poprawia się jego stan) jedynie dzięki nadziei i sugestii, że dana terapia mu pomoże.
9
Por. G. AMORTH, Egzorcyści i psychiatrzy, Rzym 1996, s. 121.
10
Por. Ezoteryzm [w:] Słownik języka polskiego, red. W. DOROSZEWSKI, t. II, Warszawa 1965, s. 123.
11
Por. G. AMORTH, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt.; (okultyzm jest właściwie ogólną
nazwą doktryn ezoterycznych; por. Nowa Encyklopedia od A do Z, Warszawa 2005, s. 498).
12
Wersja Biblii świadków Jehowy, czyli Przekład Nowego Świata, jest krytykowana
przez biblistów jako wyjątkowo mocno sfałszowana wersja Pisma Świętego. Por. D.A.
REED, Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według tematów, Bydgoszcz 2011; P. KRÓLAK,
Świadkowie Jehowy – podstawowe informacje; por. również E. BAGIŃSKI, Co katolik powinien
wiedzieć o świadkach Jehowy? Kraków 2011; R.H. COUNTESS, Błędy doktryny świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, Warszawa
2015.
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wania, które jedynie udaje, że rozważa Pismo Święte. Taka grupa stopniowo
wprowadza ich w kontakt ze złymi duchami, jest złem udającym dobro.
Bardzo niebezpieczne, gdyż wierzą w nie nawet praktykujący katolicy,
jest propagowanie pod nazwą ,,przekazów z nieba” różnych informacji, treści ponoć przekazywanych przez dusze zmarłych13, które w rzeczywistości
są zmyślone lub przekazywane przez złe duchy (np. w czasie seansów spirytystycznych, przez pismo automatyczne). O nieprawdziwości tych przekazów świadczy m.in. przypowieść o bogaczu i Łazarzu; gdy bogacz chciał
iść do braci, usłyszał odmowę: ,,jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16, 19–31). Ludzie świeccy
chętnie jednak wierzą w owe ,,przekazy z nieba”, co może bardzo destrukcyjnie wpływać na ich wiarę14.
Istnieją też oszuści i fałszywi charyzmatycy. Różne zjawiska, jak dar
uzdrawiania czy dar języków, mogą być oszustwem, złudzeniem lub efektem działania złego ducha. Trzeba wielkiej roztropności w rozróżnianiu ich,
w każdym przypadku indywidualnie. Prawdziwe dary Ducha Świętego służą realizacji powołania. Jeśli charyzmat15 jest prawdziwy, służy dobru nie tylko osoby nim obdarowanej, lecz modlitwę charyzmatyczną wiąże z uwrażliwieniem na aktualną sytuację Kościoła16.
Fałszywi charyzmatycy są albo oszustami, albo czarownikami działającymi mocą złych duchów (w obu przypadkach nie chodzi o działanie Ducha
Świętego). Różnica jest jednak zasadnicza, ponieważ dotyczy istoty działania danego człowieka, a także konsekwencji jego czynów zarówno dla niego
samego (destrukcyjne skutki duchowe i psychologiczne), jak i dla osób korzystających z jego usług (np. pacjentów uzdrowicieli). Z tego powodu nie
można bagatelizować faktu, że zło, ukrywane pod pozorami dobra, nie staje
się dobrem, a bywa gorsze od jawnego zła. Istnieją pewne charakterystyczne
13
Takie ,,przekazy z nieba” (dodatkowo opatrzone na okładce z tyłu tekstem, że
,,Bóg zezwala na te objawienia”, ,,dopuszcza, by zmarli ukazywali się żyjącym”) są rozpowszechniane w Życie pozagrobowe. Ciekawe i pouczające przekazy z Nieba – Gdańsk 1991,
wyd. I, 2011, s. 9–33.
14
Podobną popularnością, także wśród młodzieży, cieszy się spirytyzm, czyli wywoływanie duchów. W czasie seansów spirytystycznych, jeśli wywoła się jakiegoś ducha,
pojawia się zły (nigdy nie wywołuje się dusz zmarłych); por. A.M. NOWOROL, Zagrożenia duchowe, dz. cyt.; A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 12).
15
Prawdziwe charyzmaty to specjalne uzdolnienia, które pochodzą od Boga; łaski
szczególne, ukierunkowane na łaskę uświęcającą, które mają na celu dobro Kościoła (KKK
2003) i pochodzą od Ducha Świętego (1 Kor 12, 3–11).
16
Por. J.W. GOGOLA, Od Objawienia do zjednoczenia, Kraków 2005, s. 106–109.
W Kościele realizuje się zbawienie, więc prawdziwe charyzmaty pojawiają się w łączności z Kościołem.

334

Anna M. Noworol OV

znaki, dzięki którym można rozpoznać fałszywych charyzmatyków (nie muszą występować wszystkie, nawet jeden z nich jest znakiem ostrzegawczym).
Pierwszym z nich jest synkretyzm religijny, separowanie się od Kościoła katolickiego. Oszuści mogą dążyć do wywołania zamętu w Kościele, wiara jest im
obojętna lub im przeszkadza, odwołują się do dualizmu dobra i zła17; często
jawnie występują przeciw Bogu i Kościołowi (szczególnie przez kult szatana, herezje, antyklerykalizm). Kolejnymi znakami fałszywego charyzmatu są
pycha i obłuda; oszuści wydają się ,,wszechmocni”, przypisują sobie uzdrowicielską moc, którą wydają się posiadać niezależnie od woli Bożej (tymczasem cuda są czymś wyjątkowym i nie leży w usposobieniu Boga ciągłe ich
dokonywanie; jeśli je czyni, to w wyniku swojej woli)18. Zwracać uwagę powinna także niedojrzałość; członkowie grup charyzmatycznych często starają się o posiadanie różnych darów, by wywyższać się ponad innych i zwrócić
na siebie uwagę. Takie pragnienie daru może też wynikać z niedojrzałości
duchowej i osobowościowej oraz zbytniej emocjonalności (a to prowadzi do
realizacji małostkowości, pychy, izolacji, a nawet sekciarstwa)19. Czwartym
znakiem omawianego zjawiska jest obłuda. Są ludzie, którzy poszukują grup
charyzmatycznych, trwając jednocześnie w grzechach. Trwanie w grzechu
wskazuje, że posiadane ,,charyzmaty” mogą być darami złych duchów. Przy
pobieżnej ocenie mogą przypominać prawdziwy charyzmat. Przykładem
może być pojawienie się fałszywego daru języków i spoczynku. Upadek czy
modlitwa językami, w tym glosolalia, zwana charyzmatem języków, słusznie budzą wiele wątpliwości i kontrowersji20. Istnieje możliwość, że upadek
17
M.in. symbolu jin-jang czy poglądów lucyferianizmu [lucyferianie wierzą, że diabeł jest ,,dobrym Bogiem”, który został źle opisany w Starym Testamencie, spisanym na
zlecenie jego przeciwnika Adonai, ,,drugiego Boga”. Por. J. R. NOBLITT, P.S. PERSKIN,
Cult and ritual abuse: its history, anthropology, and recent discovery in contemporary America,
New York 2000. Rozmaite herezje, m.in. oskarżanie Boga o zło, jest jawnym znakiem obecności złych duchów.
18
Por. ŚW. JAN OD KRZYŻA, Droga na Górę Karmel, III, 31, 9, [w:] Św. JAN OD
KRZYŻA, Dzieła, część I, Kraków 2004.
19
Por. S. FALVO, Przebudzenie charyzmatów, Łódź 1995, s. 23–204; G. STRZELCZYK,
Kościół a charyzmaty. Teoria, praktyka, kontrowersje, Katowice 2013. W grupach charyzmatycznych często pojawiają się osoby niedojrzałe, czasem nieradzące sobie z problemami;
i jeśli brakuje w tych grupach nadzoru Księży, dochodzi do psychologizowania teologicznych problemów. Zamiast nakłaniania do przebaczenia wmawia się członkom takich
grup, że cały świat jest zobowiązany do wynagradzania im jakichś krzywd z przeszłości;
w efekcie jednego lub drugiego uczestnictwo w grupie przyczynia się do pogorszenia stanu duszy tych osób. Stąd sporo grup charyzmatycznych, które, choć z założenia kościelne,
w praktyce pozostawiają wiele kontrowersji.
20
Por. A. ZWOLIŃSKI, Mały leksykon zagrożeń duchowych, dz. cyt., s. 75–76, 220–222.
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czy modlitwa językami mogą być faktycznie darem Ducha Świętego, jeśli
służyłyby czyjemuś nawróceniu, jednakże współczesne doświadczanie daru
języków nie ma takiego znaczenia, jak w pierwszych wiekach, jest więc zjawiskiem rzadszym. Z drugiej strony, jeśli nawet zewnętrznie zjawisko występuje, wewnętrznie może być odmienne, tzn. może być wynikiem histerii,
złudzeń, halucynacji, działania złego ducha albo zwykłego udawania. Księża
posługujący modlitwą o uwolnienie mają do czynienia z mnóstwem sytuacji,
w których ludzie niedojrzali religijnie i osobowościowo (na przykład przedkładający własne emocje nad fakty) oczekują tych ,,darów”21.
Tymczasem zły duch chętnie rozdaje swoje dary, by pogrążyć duszę
w grzechu i doprowadzić do potępienia. Fałszywi charyzmatycy wykorzystują fakt, że wiele osób pragnie wyjątkowości, uważa Kościół za nudny,
nie wierzy w istnienie złych duchów lub szuka uzdrowienia bez względu
na konsekwencje. Niektórzy odstępują od wiary, skłaniając się ku duchom
zwodniczym i ku naukom demonów, nakłaniani także przez tych, którzy
obłudnie kłamią, mając zło na sumieniu (1 Tm, 4, 1–2). Dlatego potrzebna
jest roztropność w dokonywaniu oceny tego, co przy pobieżnym spojrzeniu
jawi się jako charyzmat. Sąd o autentyczności charyzmatów i ich właściwym
wprowadzaniu w czyn należy do hierarchii Kościoła (por. DK 9)22. Miernikiem prawdziwości charyzmatu są cztery zasady orientacyjne. Dana osoba
winna żyć w wielkiej zgodności z Ewangelią (ma miłość do Boga; prawdziwa miłość do Boga polega na spełnianiu Jego przykazań [Or. 1 J 5, 3] bez
obłudy); być całkowicie bezinteresowna (Bóg jest pierwszy, prymat Boga jest
bezwzględny); bez zabobonów używać środków ogólnie przyjętych przez
Kościół, posługiwać się modlitwami, a nie magicznymi formułami, znakiem
krzyża i relikwiami, a nie symbolami zła23, używać wody święconej czy kadzidła z wykluczeniem wszystkiego, co byłoby obce zwyczajowi kościelnemu, modlić się w imię Jezusa (człowiek nie może modlić się abstrakcyjnie,
gdyż modlitwa jest rozmową z Bogiem)24; a skutki jej działania powinny być
dobroczynne, użyteczne dla własnego lub innych zbawienia – charyzmat
ma służyć Kościołowi (1 Kor 14, 1–40). Czasami da się od razu ocenić, czy
charyzmat jest prawdziwym darem Ducha Świętego, czy też darem diabelPor. S. FALVO, Przebudzenie charyzmatów, dz. cyt., s.23-204; J. RECZEK, Tylko Jezus uzdrawia za darmo! cz. 2, (Z ks. J. Reczkiem, rekolekcjonistą posługującym modlitwą
o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie, rozmawia dr M. Błochowiak), ,,Egzorcysta”
(2018) nr 5 (69), s. 18–24.
22
Por. S. FALVO, Przebudzenie charyzmatów, dz. cyt., s. 23–204.
23
Jak np. amulety, pentagramy, pierścień atlantów, symbol pięciu przemian (pięciu
żywiołów), jin-jang, krzyż celtycki (jako podobny do krzyża łacińskiego) i inne.
24
Por. J.W. GOGOLA, Od Objawienia do zjednoczenia, dz. cyt., s. 106–109.
21
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skim lub oszustwem, zwykle jednak wymaga to dłuższego czasu i wnikliwej
oceny. Ewangeliczna zasada, że po owocach poznaje się drzewo (Mt 7, 16;
Mt 12, 33), jest zawsze najlepszym tego sprawdzianem25.

PSEUDOMEDYTACJE I TECHNIKI RELAKSACYJNE
Pseudomedytacje często mają za cel doprowadzić do stanu nirwany, stopienia się z otaczającym światem. Tak rozumiane medytacje to psychotechnika, metoda ćwiczenia umysłu mająca na celu przenikanie i koncentrację psychiki człowieka; w istocie nie ma charakteru religijnego. Szczególnie znane
są metody medytacji transcedentalnej i modlitwy głębi. Medytacja transcedentalna to technika relaksacyjna nawiązująca do praktyk hinduistycznych,
polegająca na powtarzaniu wyuczonej mantry. Uczestnictwo w niej wymaga
rytów inicjacyjnych polegających na oddawaniu czci zmarłym guru. Jest ona
czasem propagowana przez ludzi powołujących się na autorytet Kościoła
katolickiego, jednak w rzeczywistości medytacja transcendentalna nie jest
formą medytacji katolickiej ani w ogóle chrześcijańskiej. Podobnie modlitwa
głębi nie jest modlitwą, ale formą pseudomedytacji i synkretyzmu religijnego. Tworzy pozory katolickości, lecz w rzeczywistości czerpie z buddyzmu
i innych medytacji i wierzeń wschodnich26.
Bardzo poważnym zagrożeniem duchowym jest joga. Nawet pozornie
zupełnie niewinne ćwiczenia jogi prowadzą do odblokowania w człowieku dostępu do tajemniczych energii okultystycznych (złych duchów), które stanowią śmiertelne zagrożenie dla duszy. Praktykowanie jogi (i innych
wschodnich technik medytacji i koncentracji) prowadzi do odblokowania
w człowieku kanałów energetycznych, aby mógł przyjmować energię okultystyczną, tzw. kundalini (moc złych duchów). Na początku ćwiczenie jogi
nie powoduje większych zmian w organizmie. Choć jest reklamowana jako
metoda relaksacyjna i prozdrowotna, z czasem u praktykujących jogę pojawiają się poważne zaburzenia. Zatracanie świadomości osobowej przyczynia
się do niebezpiecznych zmian w ciele, psychice i w życiu duchowym27.
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997, s. 165–166.
Por. M. K. KOMINEK, Modlitwa głębi = ZŁO. Medytacja (ale jaka?), 2011, http://www.
petrus.kielce.opoka.org.pl/index.php/duchowosc/modlitwa-glebi-zlo [dostęp 12.01.2017];
A. SIEMIENIEWSKI, M. KIWKA, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne
pytania, Wrocław 2013; W. WILOWSKI, Czy zen może być chrześcijański? Studium z filozofii
porównawczej religii, Poznań 2015; A. ZWOLIŃSKI, Mały leksykon zagrożeń duchowych, dz.
cyt., s. 142–143.
27
Por. M. PIOTROWSKI, Joga śmiertelne zagrożenie. ,,Miłujcie się” (2003) nr 5, s. 11;
A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 9).
25

26
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Kongregacja Nauki Wiary wydała List do biskupów Kościoła katolickiego
o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej „Oracionis formas” (15.10.1989).
Podkreślono w nim, że w ujęciu chrześcijańskim, a szczególnie katolickim,
medytacja łączy się ściśle z modlitwą, która zawsze jest określana przez wiarę i przybiera postać osobowego, wewnętrznego, głębokiego dialogu między
człowiekiem a Bogiem. Modlitwa głębi i medytacja transcendentalna (a także
metoda Silvy i joga) nie mieszczą się w religijnym wymiarze medytacji i nie
spełniają warunków dotyczących medytacji katolickiej28.

ZDROWIE MOŻE POCHODZIĆ OD DIABŁA.
UZDROWIENIA MOCĄ ZŁYCH DUCHÓW
Do metod uzdrowicielskich należą: bioenergoterapia (przekazywanie choremu energii nieznanej nauce; jest to nie energia, tylko moce demoniczne)29, magnetyzm (jedna z form uzdrawiania przy pomocy nakładania
rąk), biała magia (rodzaj magii związanej na pozór ze służeniem i pomocą
człowiekowi)30, reiki (metoda uzdrawiania przez dotyk i na odległość; m.in.
przez synkretyzm religijny; w grupach Odnowy w Duchu Świętym pojawiają się osoby po inicjacji reiki, które mogą chcieć, aby Duch Święty udoskonalił w nich metodę uzdrawiania reiki)31, irydologia (odczyt chorób z tęczówki
oka; nie ma podstaw naukowych; ma podłoże spirytystyczne)32, homeopatia (preparaty homeopatyczne są tak rozcieńczone, że składają się głównie
z wody lub wody z cukrem; jeśli leczą, to na zasadzie placebo; często metoda ich produkcji wiążą się z magią, spirytyzmem, okultyzmem lub ezoteryzmem, a wtedy ma się do czynienia z uzdrowicielstwem demonicznym)33;
destrukcyjne psychoterapie, jak na przykład metoda Hellingera (w jej myśl
dana osoba przedstawia swój problem, a członkowie grupy ustawiają się
jako jej reprezentanci; nieznający się wcześniej ludzie zaczynają odczuwać

Por. Z. PAWŁOWICZ, Bp, Opinia dotycząca metody Jose Silvy, art. cyt., s. 34.
Por. A.M. NOWOROL OV, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
30
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 61; A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
31
Por. R. PINDEL, Rejki – metoda leczenia czy sekta?, [w:] Rejki – deszcz niebiańskiej energii?, Kraków 1997; A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
32
Por. A. ZWOLIŃSKI, Mały leksykon zagrożeń duchowych, dz. cyt., s. 98–99; A.M.
NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
33
Por. J.P. LISOWSKI, Prawda o homeopatii, [w:] Homeopatia. Śmierć w granulkach?
Poznań 2016, s. 11–18.; A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
28
29
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takie emocje i dolegliwości jak osoby, które reprezentują; czasem wykorzystuje się spirytyzm)34.
Te i wiele innych rodzajów tzw. medycyny alternatywnej w istocie nie
są metodami leczniczymi, lecz szkodzą duszy, a czasem i ciału (gdy leczą
z lżejszej choroby, by spowodować cięższą). W ich przypadku praktyka lecznicza wyrasta z określonego systemu światopoglądowo-religijnego, niedającego się pogodzić z wiarą katolicką. Także inne metody uzdrowicielskie (np.
akupunktura, pilates, medycyna chińska), choć czasem nie mają nic wspólnego z praktykami demonicznymi i bywają niegroźne, mogą być połączone
z jakąś formą uzdrowicielstwa okultystycznego czy medytacjami Wschodu,
przez co stają się szkodliwe35. Ludzie wysoko cenią zdrowie, uważają więc,
że skoro samo w sobie jest dobre, może zostać zdobyte w jakikolwiek sposób.
Niestety, tak nie jest – zdrowie może być darem diabelskim, a wtedy szkodzi
duszy lub owocuje cięższą chorobą. Złe duchy są przyczyną chorób (por. np.
Hi 2, 7; Łk 13, 10–17)36, które prędzej czy później pojawiają się także po fałszywych uzdrowieniach. Przypadki wyleczenia powodowane przez złe duchy
nie mogą być uznane za prawdziwe uzdrowienia.
Metody uzdrowicielskie są popularne, ponieważ zły duch może w pewien sposób obdarzyć kogoś zdrowiem. Znane są cztery typowe tego przypadki. Pierwszy z nich to przeniesienie objawów. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy ktoś od pewnego czasu odczuwa dolegliwości fizyczne, lekarze
nie potrafią mu pomóc, udaje się więc do uzdrowiciela, który diagnozuje zaczarowanie i deklaruje, że usunie je za odpowiednią opłatą. Chory płaci i po
paru dniach czuje się całkowicie wyleczony. Zły duch opuścił go chwilowo,
ale po roku albo symptomy wracają, albo pojawia się inna, cięższa choroba.
Chory znowu odwiedza lekarzy, lekarstwa okazują się nieskuteczne, choroba się wzmaga. To zły duch, który powrócił z siedmioma duchami, gorszymi
niż on sam (por. Mt 12, 43–45). I ta cierpiąca osoba wraca do czarownika-uzdrowiciela, gdyż nie zdaje sobie sprawy, że to on przyczynił się do nasilenia jej choroby. I tym razem czarownik mówi jej, że została zaczarowana
przedmiotem guślarskim o większej mocy , ale on może usunąć skutki jego
działania. Tyle tylko, że tym razem zabieg będzie droższy. Chory się zgadza
i błędne koło się zamyka. Jeśli ta osoba ostatecznie uda się do księdza egzorcysty, to oprócz choroby początkowej trzeba będzie ją uwolnić od wielkie34
Por. G. PASZTALENIEC, Ustawienia rodzinne Hellingera skażone wiedzą tajemną,
[w:] Destrukcyjna psychoterapia metodą Hellingera, Warszawa 2016, s. 58–61.
35
Por. A. ZWOLIŃSKI, Mały leksykon zagrożeń duchowych, dz. cyt., s. 10–11, 41–42,
138–139; A.M. NOWOROL, Jak rozpoznać złego ducha, dz. cyt. (rozdz. 8).
36
Por. X. LÉON-DUFOUR (red.), Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, s. 597–598.
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go zła wyrządzonego przez czarownika-uzdrowiciela. W tym przypadku za
chwilowe ozdrowienie człowiek płaci późniejszą cięższą chorobą37. Jest to
możliwe, ponieważ złe duchy są przyczyną chorób i cierpień duszy i ciała
(por. np. Hi 2, 7; Łk 13, 10–17)38, a także różnorodnego zła. Źródłem niektórych chorób są grzechy39. I chociaż cierpienie (fizyczne, psychiczne, duchowe) nie może być uznawane jedynie za konsekwencję grzechów, to nie można go również całkowicie oddzielać od grzechu pierworodnego i grzechów
osobistych40. Wpływ złych duchów jest ogromny. Są one silne, ponieważ są
duchami; działają w świecie przez nienawiść do Boga i ludzi, jednakże ich
moc jest ograniczona przez Boga (por. Hi 1, 6 – 2, 6). Opatrzność Boża kieruje
historią w sposób, który pozostaje tajemnicą Boga41.
Drugi przypadek to choroba przeniesiona na bliskich (zły duch jest ograniczony w działaniu przez Boga, ale ma większy wpływ na osoby, które nie
żyją w stanie łaski uświęcającej). Początkowo sekwencja wydarzeń jest taka,
jak w przypadku opisanym powyżej. Chory płaci i zostaje wyleczony przez
czarownika, ale nagle okazuje się, że choruje jego żona, dzieci lub rodzice.
Choroba przechodzi na kogoś mu bliskiego. Zły duch jedynie przenosi się,
by wywołać gorsze dolegliwości u innej osoby. Zło może zostać pomnożone
również pod postacią uporczywego ateizmu, grzesznego życia, wypadków
samochodowych, różnych nieszczęść czy depresji itp. W tym przypadku za
zdrowie człowieka płaci bliska mu osoba42. Nie należy jednak utożsamiać tej
sytuacji z grzechem międzypokoleniowym – ten nie istnieje43. Choroba w ten
sposób przeniesiona jest też w jakimś stopniu związana z grzechem osoby,
na którą przechodzi.
Trzeci przypadek to choroba przeniesiona na wielkie szkody duchowe.
Początkowo sekwencja wydarzeń jest taka, jak w wyżej opisanych przypadkach. Chory płaci i zostaje wyleczony przez czarownika. Nagle jednak traci
umiejętność modlitwy, przestaje chodzić do kościoła, traci wiarę, odczuwa
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 149–152.
Por. X. LÉON-DUFOUR, (red.), Słownik Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 597–598.
39
Por. J.B. BASHOBORA, Jesteś obrazem Boga. Treści konferencji wygłoszonych podczas
rekolekcji w Polsce w roku 2011, Częstochowa 2012, s. 131–145.
40
Por. JAN PAWEŁ II, List Apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici Doloris” (11. 02.1984), Lublin 1991, 14–15 (skrót: SD)
41
Por. KKK 395.
42
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 149–152.
43
Nie istnieje żaden grzech przenoszony z pokolenia na pokolenie oprócz grzechu
pierworodnego; por. KOMISJA NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
(Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski), Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, Warszawa 5.10.2015.
37
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narastający wstręt i nienawiść do wszelkiego rodzaju sacrum. Zło może zostać pomnożone pod postacią grzesznego życia, ateizmu, nieszczęść czy wypadków. Za zdrowie ciała człowiek płaci zdrowiem duszy.
W czwartym przypadku zdrowie ciała jest okupione śmiercią duszy.
Początkowe wydarzenia powtarzają się w znany już czytelnikowi sposób.
Chory zostaje wyleczony przez czarownika, stan zdrowia pozornie się utrzymuje. W przypadku tej osoby chorobę dopuścił Bóg, aby chory odpokutował
swoje grzechy i powróciła do życia modlitwy, zaczęła uczęszczać do kościoła
i korzystała z sakramentów. Celem choroby było dostąpienie owoców duchowych dla zbawienia duszy44. Niejednokrotnie w cierpieniu, fizycznym
czy psychicznym, kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska prowadząca do nawrócenia,
do dojrzałości wewnętrznej. W cierpieniach dopuszczanych przez Boga zawiera się równocześnie wezwanie ze strony Bożego Miłosierdzia; cierpienie
ma służyć nawróceniu, pokucie, przezwyciężeniu zła drzemiącego w człowieku i ugruntowaniu dobra45. Przez uzdrowienie dokonane poprzez działanie złego ducha, który znał Boże zamiary, wielkie owoce duchowe związane
z chorobą zostały zaprzepaszczone46. Chory został uzdrowiony przez złego
ducha, przez co pogrążył się w grzechu i nie nawrócił się.
Ponieważ wielu ludzi poszukuje zdrowia za wszelką cenę, pojawiają się
wciąż nowi ,,charyzmatycy”, którzy twierdzą, że mogą uzdrawiać. Bardzo
często to albo uzdrowiciele-czarownicy, którzy posługują się mocami demonicznymi47, albo oszuści żerujący na ludzkiej naiwności. Zdarza się również,
że uzdrowiciele stosują metody pozornie przypominające modlitwę o uzdrowienie. Reklamują swoje ręce jako te, ,,które leczą”, i wykorzystują fakt, że
wielu chorych nie wie, że to praktyka uzdrawiania przez dotyk, a nie modlitwa. Środkiem uzdrawiania są w tym przypadku dary okultystyczne. W modlitwie o uwolnienie czy uzdrowienie, jeśli praktykuje się gest nałożenia rąk,
może go wykonać jedynie ksiądz, który nakłada ręce w imię Jezusa. Osoba
świecka, jeśli chce, może położyć na znak wspólnoty rękę na ramieniu osoby,
za którą się modli. Przyczyną takiego podziału jest fakt, iż położenie komuś
ręki na głowie nie pozostaje bez znaczenia. Nawet w grupach modlitewnych
nie powinno się na to pozwalać osobom świeckim48.
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 149–152.
Por. SD 12; 26.
46
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 149–152.
47
Por. G. AMORTH, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt., s. 125.
48
W pewnej grupie odnowy charyzmatycznej jeden z liderów okazał się osobą opętaną. Kiedy przystał do grupy odnowy, przez wiele lat kładł ludziom ręce na głowę, czyniąc to samo (tzn. przekazując wpływ złych duchów), co wcześniej czynił w swoim ga44
45
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Niestety, wielu ludzi zwraca się po uzdrowienie do różnego typu czarowników. Ks. B. Jaworowski podawał, że w samej Polsce jest ponad 40 tys.
gabinetów legalnie działających uzdrowicieli. Liczba ta jasno pokazuje, że
gdyby uzdrawianie faktycznie działało, nie byłoby chorych, tymczasem wcale ich nie ubywa. Coraz częściej po wizytach u uzdrowicieli ludzie potrzebują prawdziwego leczenia – lekarzy, psychologów, psychiatrów i księży
egzorcystów. Wszelkiego rodzaju uzdrowiciele, jeśli nie są zwykłymi oszustami, zostali obdarzeni darami okultystycznymi przez złe duchy49. Nie zawsze zło jest od razu widoczne, często dopiero po owocach się je poznaje
(por. Mt 7, 16). Złe duchy często działają w sposób ukryty pod pozorami
czynienia dobra50. Uzdrowicielstwo to magia, uciekanie się do złego ducha.
W konsekwencji korzystanie z usług czarowników przyczynia się jedynie
do powiększenia istniejącego już zła51. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby
Duszpasterze kierowali uwagę ludzi na duchowe aspekty ich chorób, namawiali do szukania w nich środka do odpokutowania grzechów, nawrócenia
i innych duchowych korzyści. Zdrowie duszy i zbawienie są najważniejsze.
W chorobie i innych kłopotach modlitwa, choćby nie uzdrowiła ciała, zawsze
pomoże duszy (por. Syr 38, 1–15; Jk 5, 14–15). Do uzdrowienia duszy modlitwa i dobra spowiedź zasadniczo wystarczają, czasami jednak konieczne
staje się odesłanie chorego do księdza egzorcysty (ale nigdy do uzdrowiciela,
maga ani im podobnych)52.
Pilną potrzebą duszpasterską okazuje się też uświadamianie ludziom,
że tylko księża są prawdziwymi egzorcystami, że egzorcysta to biskup lub
kapłan diecezjalny albo zakonny, który jest upoważniony do odprawiania egzorcyzmu uroczystego53 i że tylko niektórzy kapłani mogą odprawiać egzor-

binecie bioenergoterapeutycznym. Por. M. OLSZEWSKI, Czy diabeł boi się święconej wody?
(K. TOBOLSKA, Rozmowa z egzorcystą ks. Michałem Olszewskim o sztuczkach złego ducha, istocie egzorcyzmu i o tym, kto tak naprawdę powinien z niego skorzystać), https://docplayer.pl/
amp/20228974-Czy-diabel-boi-sie-swieconej-wody.html; http://www.kielce.kapucyni.
pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&Itemid=206 (dostęp 5.02.2017).
49
Por. B. JAWOROWSKI, Zagrożenia związane z okultyzmem. Audycja Radia Maryja
(22.02.2008).
50
Bóg daje czasem dar uzdrawiania swoim świętym, ale modlący się nie jest uzdrowicielem, lecz pośrednikiem Bożego daru uzdrawiania. Święci zawsze podkreślają, że oni
się modlą, a uzdrawia Bóg; podobnie księża posługujący modlitwą o uzdrowienie. Zły
duch natomiast działa w zwodniczy i ukryty sposób, uzdrawiając pozornie.
51
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 149–152.
52
Por. M. OLSZEWSKI, Czy diabeł boi się święconej wody? art. cyt., s. 26.
53
Por. KPK kan. 1168; 1172.
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cyzm uroczysty54. W Piśmie Świętym jest przestroga przed wiarą w istnienie
świeckich egzorcystów (por. Dz 19, 11–16). Ludzie świeccy, którzy podają się
za egzorcystów, to zwykli oszuści, dokonujący „egzorcyzmów” za pieniądze
i działający w złej wierze. Ich działania sprowadzają się do ukrytego okultyzmu i spirytyzmu, a fałszywe egzorcyzmy są źródłem poważnych zagrożeń
dla duszy i ciała. Księża egzorcyści, jak wszyscy kapłani, są sługami Boga
Najwyższego zwiastującymi drogę zbawienia (por. Dz 16, 17). Egzorcyści
otrzymują władzę nad diabelskimi mocami podobnie jak Apostołowie, którym Jezus nakazał wypędzać złe duchy (por. Mk 6, 7; Mt, 10, 1.8; Mk 3, 14–15;
Łk 9, 1). I choć niektóre uzdrowienia dokonują się powoli, egzorcyści ratują
bardzo wiele osób. Środowiskiem działalności księży egzorcystów są modlitwa i łaska55. Istnieją również modlitwy przeciw złym duchom, które nie
podlegają ograniczeniom. Każdy kapłan może dokonać egzorcyzmowania
wody, oleju, i soli56, a każda osoba może odmawiać za siebie modlitwę do św.
Michała Archanioła (egzorcyzm prywatny, prosty, mniejszy, Leona XIII)57,
modlić się i pościć. Są złe duchy, które można wypędzić modlitwą i postem
(Mk 9, 14–29). Chrystus ofiarował się, aby uwolnić ludzi z sideł szatana. Dał
kapłanom władzę wypędzania złych duchów i podkreślał potrzebę nieustannej walki z nimi. Czarowników jest wielu, a egzorcystów mało58. Na szczęście
obecnie wzrasta świadome zapotrzebowanie na usługi egzorcystów, a wraz
z nim ich liczba. Obecnie w każdej diecezji jest przynajmniej jeden ksiądz
egzorcysta59.
Kontakt z księdzem egzorcystą wielu ludziom jest coraz bardziej potrzebny. Przyczyn tego stanu należy szukać w tym, co współcześnie oferuje
54
Egzorcyzm to liturgiczny obrzęd odprawiany w celu wyzwolenia człowieka, miejsca, lub rzeczy spod wpływu złego ducha, będący swego rodzaju modlitwą mającą na
celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu osoby lub
przedmiotu (domu, zwierząt, rzeczy, miejsc, itd.; zjawisko demoniczne może być związane z domem lub przedmiotem); por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 41–44;
Nowa Encyklopedia od A do Z, dz. cyt., s. 167.
55
Por. G. AMORTH, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt., s. 99; tenże, Wyznania egzorcysty,
dz. cyt., s. 41–44.
56
W Rituale Romanum znajdują się specjalne błogosławieństwa.
57
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech Bóg go poskromi, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
58
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 146.
59
Por. P. MARKIELOWSKI, O szkodliwości fascynacji współczesnego świata, szczególnie ludzi młodych – wampiryzmem – i „pochodnymi” oraz o pożytkach płynących z egzorcyzmu.
(Z ks. Piotrem Markielowskim rozmawia Agnieszka Dziarmaga), ,,Niedziela” (2011)
nr 13, s. 7 (edycja kielecka).
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kultura, w zainteresowaniach zagrożeniami duchowymi, a także w słabości
wiary i braku siły do zwalczenia pokus. Złe duchy dążą do zabicia wiary
w człowieku – ograniczenia uczestnictwa w mszy świętej, zaniechania spowiedzi i nieprzyjmowania Komunii Świętej60. Jednakże nie każdy, kto kieruje się do księdza egzorcysty, rzeczywiście jest zniewolony demonicznie
i potrzebuje egzorcyzmu. Zdarza się, że zgłaszają się doń osoby chore psychicznie, potrzebujące interwencji psychiatrycznej lub psychologicznej, zdarzają się także przypadki symulacji. Ważne jest jednak, aby nie odsyłać zbyt
pochopnie chorego pod opiekę psychologa ani nie zapominać o potrzebach
duchowych penitentów. Księża diecezjalni i zakonni, dzięki znajomości podstawowych symptomów i rodzajów zagrożeń duchowych61, mogą w pracy duszpasterskiej łatwiej ocenić, czy penitent rzeczywiście może być pod
wpływem złego ducha i odpowiednio się taką osobą zająć. Oprócz umiejętności uważnego słuchania i zaoferowania wspólnej modlitwy, potrzebna
może okazać się taktowna rozmowa z penitentem, dzięki której ten zrozumie, że kontakt z egzorcystą nie jest w jego przypadku konieczny. Następnie w zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń winna nastąpić propozycja
kierownictwa duchowego albo subtelne skierowanie do psychiatry lub psychologa. Bóg może uleczyć każdą chorobę, ale człowiek jest jednością cielesno-psychologiczno-duchową, i Bóg posługuje się także różnymi metodami
i ludźmi, aby choremu pomóc. Księża przez modlitwę, wiedzę lub umiejętność słuchania mogą dostrzec, jakie są przyczyny problemów danej osoby
i wskazać, jak im zaradzić.

WIARA W RZEKOME ISTNIENIE REINKARNACJI
Rzekomo istniejące zjawisko reinkarnacji to ciągłe umieranie i odradzanie się pod inną postacią (wymienia się wiele różnych rodzajów tego fenomenu). Wiąże się ono z rzekomo istniejącą karmą (rozumianą jako kara lub
nagroda, los, którego nie sposób zmienić). Źródła wiary w reinkarnację tkwią
w religiach wschodnich (m.in. braminizmie i dżinizmie)62. Potrzebne jest
uświadamianie wiernym, że wiara w reinkarnację jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła i dogmatami katolicyzmu oraz że zjawisko to zwyczajnie nie
60
Por. P. MARKIELOWSKI, Nawrócenie warunkiem skutecznego egzorcyzmu. Bóg chce
uzdrowić całą rodzinę, ,,Egzorcysta” (2013) nr 9 (13), s. 22.
61
Informacje, które mogą być przydatne w diagnozowaniu różnicowo-rozpoznawczym penitentów i innych ludzi, którzy prosiliby o poradę Księży lub poszukiwaliby kontaktu do egzorcysty. Por. A.M. NOWOROL, Zagrożenia duchowe, dz. cyt., s. 89.
62
Por. M.A. KRĄPIEC, Dlaczego zło?, Lublin 2005.
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istnieje63, a człowiekowi dane jest raz umrzeć, a potem sąd (por. Hbr 9, 27).
Może to być istotne w przypadku konieczności odprawienia katolickiego pogrzebu.
Pojawia się również potrzeba uświadamiania ludziom, że zwierzęta nie
mają duszy nieśmiertelnej64, więc nie mogą zostać wskrzeszone. Konieczność
ta wynika z faktu, że pojawiają się przypadki „wskrzeszania” zwierząt przez
uzdrowicieli. Są to działania złych duchów, które mogą przebiegać na dwa
sposoby. Po pierwsze zwierzę mogło nie umrzeć, a zły duch mógł przyczynić
się do błędnej oceny jego stanu przez właściciela lub błędnej diagnozy postawionej przez weterynarza. W takiej sytuacji zły duch jedynie budzi zwierzę
ze śpiączki podobnej do śmierci klinicznej. W drugim przypadku zły duch
może wejść w zwierzę i zawładnąć jego ciałem65 (analogicznie do opętania
człowieka). Jeśli zdarzy się coś takiego, demon może wejść w ciało nie tylko
żywego, ale i martwego zwierzęcia, przez co zwierzę pozornie ożywa.

DLACZEGO LUDZIE ULEGAJĄ ZAGROŻENIOM DUCHOWYM?
Zły duch początkowo stara się ukrywać swoją obecność w człowieku.
Zwykle powoli i stopniowo zniechęca go do aktów religijnych. Najpierw
człowiek stopniowo oddala się od tego, co chroni go przed złymi duchami.
Przed pułapką zagrożeń duchowych chroni przede wszystkim Bóg, najważniejsze więc, by żyć w stanie łaski uświęcającej, przystępować do sakramentów i modlić się. Przed złymi duchami chronią także relikwie świętych, woda
święcona66 i sakramentalia. Istotny pozostaje Kościół jako szczególne miejsce
obecności Boga, a także wiara w Trójcę Świętą. Duch Święty jest źródłem
świętości Kościoła jako całości, świątyni Boga i oblubienicy Chrystusa, i źródłem świętości w Kościele, czyli uświęcania poszczególnych osób. W uświę63
Por. G. AMORTH, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt., s. 89; dusza człowieka zawsze
jest stwarzana bezpośrednio przez Trójcę Świętą (por. KKK 366).
64
Św. Tomasz w Sumie teologicznej pisze, że dusze bezrozumnych zwierząt nie są
samoistne, skoro nie wykonują żadnych działań same przez się, gdyż we wszystkich sposób istnienia stosuje się do typu działalności (I, 75, art. 3); dusza roślinna i zwierzęca nie
bytują samoistnie, giną, gdy ginie byt złożony. Zwierzęta mają duszę zmysłową, która
sama nie spełnia żadnych jej tylko właściwych czynności, a więc nie ma też samoistnego
istnienia bez ciała. Przeciwnie, stworzona przez Boga dusza ludzka bytuje samoistnie,
i jest ze swojej istoty niezniszczalna i nieśmiertelna (tezy 14, 15). Kościół przyjął arystotelesowsko-tomistyczną terminologię dotyczącą duszy; por. Sobór w Vienne (1311–1312)
oraz Sobór Laterański V (1513).
65
Złe duchy mogą opętać zwierzęta, por. Mk 5, 13.
66
Por. M. OLSZEWSKI, Czy diabeł boi się święconej wody art. cyt., s.31.
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caniu szczególną rolę odgrywa modlitwa, która jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Także wszystkie łaski (w tym zasługi) pochodzą od Ducha
Świętego. Bóg Ojciec kształtuje ludzi na swój obraz i podobieństwo poprzez
swoje dwie dłonie, czyli Syna i Ducha Świętego. W ten sposób Duch Święty
współtworzy Kościół67. Do ochrony przed złymi duchami potrzebny jest też
zdrowy rozsądek – lepiej unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła; trzeba rozważać, czego się szuka, za jaką cenę i w jaki sposób. A jeśli zabraknie
modlitwy, wiary i rozsądku, otwiera się furtkę złym duchom.
Uwikłania w zagrożenia duchowe bardzo często są wynikiem lekceważenia i nieświadomości tego, jak wielkie niosą za sobą niebezpieczeństwo.
Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia duchowe, w różnoraki sposób
je postrzegają, odmiennie się do nich odnoszą, są także na nie niejednakowo podatni. Ludzkie uwikłania w zagrożenia duchowe są zarówno efektem
działania złych duchów, jak i różnych uwarunkowań teologicznych i psychologicznych, choć największe znaczenie ma indywidualna wiara. Niejednokrotnie z podatnością na zagrożenia duchowe wiążą się pewne cechy
osobowości i charakteru, wpływ społeczny, środowisko lub psychomanipulacja. Czynnikiem łączącym te okoliczności zawsze są jednak złe duchy, które wykorzystują każdą okazję, aby możliwie wiele informacji o człowieku
pozyskać i wykorzystać je tak, aby tego człowieka uwieść i doprowadzić do
wiecznego potępienia, wiecznej zguby. Zagrożenia duchowe są bardzo niebezpieczne dla ludzkiej duszy i psychiki, a zaangażowanie w nie powoduje
destrukcyjne skutki psychologiczne i duchowe, z których najgorszą jest opętanie. Byłych i obecnych członków kultów destrukcyjnych dotykają liczne
problemy psychiczne i duchowe68.

ZAKOŃCZENIE
Zagrożenia duchowe są bożkami współczesności. Zazwyczaj brak wiary, a przynajmniej zaniedbanie praktyk religijnych sprawia, że ludzie stają
się obiektem działań złego ducha i wikłają się w zagrożenia duchowe69. Opieka duchowa ze strony Kościoła ma dla ludzi kluczowe znaczenie, ponieważ
zadaniem Kościoła jest zapobieganie złu (kapłani powinni uwrażliwiać ludzi na niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą zagrożenia duchowe). Jeśli nie
67
Por. G.M. BARTOSIK, Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo NMP jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów
2006, s. 226–229, 249–250.
68
Por. A.M. NOWOROL OV, Zagrożenia duchowe, dz. cyt., s. 67.
69
Por. G. AMORTH, Wyznania egzorcysty, dz. cyt., s. 98.
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uda się mu zapobiec, konieczne jest wzywanie do nawrócenia i leczenie zła.
Bóg dał kapłanom władzę nad złymi duchami. Nawet powodowane przez
złe duchy opętanie może być uleczone przez księży egzorcystów Kościoła
katolickiego. Księża pomagają ludziom w wyzwalaniu się z uwikłań w zagrożenia duchowe, a także przestrzegają przed nimi, widząc, że współczesna
cywilizacja jest miejscem współistnienia nauki i magii, religii i starodawnych
praktyk, a wiara w przesądy czy zabobony dotyczy nie tylko niewierzących,
ale także osób, które uczęszczają do kościoła. Księża spotykają się z ludźmi
uwikłanymi w zagrożenia duchowe i oprócz modlitwy, przez głoszone kazania oraz spowiedź są głosem Bożego upomnienia, rady, i nawrócenia.

LAS AMENAZAS ESPIRITUALES:
LAS INDICACIONES PARA TRABAJO PASTORAL
El artículo enseña las amenazas espirituales, desde un punto de vista espiritual-pastoral. Explica, basando en los fundamentos de la demonología católica, qué son amenazas
espirituales. Luego, describe las amenazas espirituales, por ejemplo técnicas y meditaciones del este, yoga, esoterismo, creencias en la reencarnación, terapias sobrenaturales.
Al explicar en qué se basan las curaciones utilizandas de los poderes de espíritus malos
(es decir terapias sobrenaturales), indica que la salud puede provenir del espíritu malo.
Enseña brevemente que el carisma puede ser falso, y por qué las personas se enredan en
las amenazas espirituales. Responde a los problemas que aparecen entre las personas que
no creen en la existencia y influencia de espíritus malos y no comprenden que el enredo
en las amenazas espirituales provoca graves consecuencias psicológicas y espirituales.
El objetivo del artículo es enseñar las amenazas espirituales y las acciones de los espíritus
malos en el mundo moderno. Porque este conocimiento facilita a los sacerdotes prevenir
de enredos en las amenazas espirituales, explicar que acciones y pecados conllevan ciertas
consecuencias, y sanar a quienes se han enredado en amenazas espirituales.
tłum. Anna M. Noworol
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Współcześnie jesteśmy szczególnie wyczuleni na punkcie własnej autonomii, ale niejednokrotnie także zrażeni czysto formalistycznym podejściem
do posłuszeństwa czy doświadczaniem nadużyć w tym względzie1. Zadajemy więc pytanie, czy istotne decyzje dotyczące życia można pozostawić
komuś, kto zna nas tylko powierzchownie, a czasem zupełnie nic o nas nie
wie? A jednak, zdaniem Hansa Ursa von Balthasara, nadprzyrodzony instynkt posłuszeństwa chrześcijanin powinien dosłownie mieć we krwi2. Na
1
Tekst stanowi zmodyfikowaną wersję wystąpienia autora na międzynarodowym
sympozjum naukowym „Kościół i misja” zorganizowanym przez Katedrę Eklezjologii
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Komitet Nauk Teologicznych
Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w 18–19 lutego 2019 r. w Rzymie.
2
Por. H.U. von BALTHASAR, Kim jest chrześcijanin?, tłum. F. WYCISK, Kraków
1999, s. 78. Autor odrębnie traktuje „ucieczkę w posłuszeństwo” i przywołuje stanowisko
George’a Bernanosa, który przedstawia, jakim zagrożeniem dla dzisiejszego chrześcijaństwa jest zastąpienie autentycznego posłuszeństwa fałszywym i giętkim, które w imię posłuszeństwa kościelnego „faworyzuje współczesną nieodpowiedzialność i wprowadza do
Kościoła masowego człowieka (l’uomo di massa)”; por. H.U. von BALTHASAR, Sulla teologia degli istituti secolari, [w:] tenże, Sponsa Verbi. Saggi teologici, II, Brescia 1969, s. 381. Teolog ten świadomy jest również obecności zafałszowań ideologicznych w tym względzie.
W szczególności dotyczy to filozofii idealistycznej oraz marksizmu i freudyzmu, który
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ewentualne zastrzeżenie, że posłuszeństwo jest w ludzkich rękach zawsze
zagrożone, teolog z Bazylei odpowiada: „Któryż jednak z darów Bożych powierzonych ludzkim rękom nie jest zagrożony i nie bywa wykorzystywany
sprzecznie z zamiarami Boga?”3.
Waga nadawana temu zagadnieniu przez samego teologa4, a także publikacja numeru „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” poświęconego
50-leciu encykliki Pawła VI Humanae vitae sprawiają, temat podjęty w niniejszym artykule wydaje się zasadny. „Wierzący sam sobie misji nie wymyśla”5.
Powołanie jest uczynionym człowiekowi wierzącemu darem, na który usiłuje on w posłuszeństwie odpowiedzieć. Dotyczy to każdego powołania, nie
tylko, jak się może wydawać, do życia zakonnego i kapłańskiego. Również
małżonkowie wezwani są do posłuszeństwa Bogu i sobie wzajemnie w sakramentalnych ramach, rytmowi własnej płodności wpisanemu w ich naturę
oraz wymaganiom opieki i wychowania dzieci.
Temat posłuszeństwa przenika całe teologiczne dzieło Hansa Ursa von
Balthasara. Za pomocą tej kategorii objaśnia on naukę Starego i Nowego
Testamentu6. Jako że Jezus Chrystus jest pełnią Objawienia, jego życie jest
wypełnieniem miłości Syna Bożego do Boga Ojca i Boga Ojca do Syna. Posłuszeństwo jest zatem nie tylko rzeczywistością odnoszącą się do dziejów
zbawienia i życia Kościoła, ale także postawą wewnątrztrynitarną.

POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSA WOBEC OJCA
Posłuszeństwo Chrystusa (Gehorsam Jesu) stanowi, zdaniem Giovanniego Marchesi, jednego z badaczy chrystologii Hansa Ursa von Balthasara,
„odczuwał i interpretował bolesną zależność jako więzy alienujące człowieka, wzrastanie
autonomii przedstawiał jako wprost proporcjonalne do zmniejszania się zależności od
czegokolwiek”; H.U. von BALTHASAR, Maryjny rys Kościoła, [w:] Maryja w tajemnicy Kościoła, red. J. RATZINGER, H.U. von BALTHASAR, Kraków 2007, s. 112.
3
H.U. von BALTHASAR, Antyrzymski resentyment, Poznań 2004, s. 54.
4
Odpowiedź posłuszeństwem zobowiązuje człowieka do przyjęcia takiej formy życia, która jest „solą ziemi, która nie może zwietrzeć; tylko ona może jak «zakwas» zakwasić «świecki świat» przez zajmowanie «ostatniego miejsca», przez «naiwność», «słabość»,
przez to, że będzie pogardzana, zniesławiana i wyklinana”; H.U. von BALTHASAR, Rechenschaft, Einsiedeln 1965, s. 13, [za:] M. Kehl, Wstęp, [w:] H.U. von BALTHASAR, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 23.
5
H.U. von BALTHASAR, Światło Słowa. Szkice na temat czytań niedzielnych, tłum.
J. KOŹBIAŁ, Poznań 1995, s. 76.
6
BALTHASAR stwierdza, że „sekretne centrum” jego dzieła na temat Starego Przymierza (Chwała 3/2, cz. 1) stanowi rozdział poświęcony posłuszeństwu proroków. Por.
H.U. von BALTHASAR, Unser Auftrag. Bericht und Entwurf, Einsiedeln 1984, s. 95–96.
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punkt nadający jedność i organiczność po wielokroć podkreślanej wielowymiarowości jego teologicznego rozumowania7. O słuszności tej tezy przekonuje nas wnikliwa lektura dzieł teologa. Podstawę dogmatyki i duchowości
rzeczywiście widzi on w Janowej koncepcji miłosnego posłuszeństwa Chrystusa Ojcu8. Stanowi ono przesłankę „zarówno dla Objawienia trynitarnego
misterium Boga, jak i dla Odkupienia świata, które odpokutowuje każde nieposłuszeństwo ludzkości”9. Zagadnienie posłuszeństwa rozumiane jako cel
przyjścia i kwintesencja istnienia Chrystusa na Ziemi zajmowało Balthasara
nie tylko w sensie teologicznym10, ale i w praktycznym odniesieniu do posłuszeństwa w instytutach świeckich11. Zwraca uwagę radykalność, z jaką pod7
Por. G. MARCHESI, La cristologia di Hans Urs von BALTHASAR, Roma 1977, s. 247.
„To, co przed laty, pod wpływem tego, co sam mogłem przeżyć, próbowałem udowodnić
teologicznie – a mianowicie nierozłączność charis i charisma (ponieważ każda łaska uświęcająca niesie ze sobą zadanie i misję) – potwierdziło się na jedyny w swoim rodzaju sposób
w tej wielkiej misji”; H.U. von BALTHASAR, Wprowadzenie, [w:] Jak modlą się święci?, red.
A. von SPEYR, tłum. W. SZYMONA, Warszawa 2017, s. 10. Mowa o misji Adrienne von
Speyr (1902–1967), szwajcarskiej lekarki, mistyczki i stygmatyczki, której kościelnemu
posłannictwu towarzyszył od 1938 roku aż do jej śmierci H. U.von BALTHASAR. „Cała
ekonomia trynitarna dla zbawienia świata streszcza się w tym słowie, któremu Adrienne
przyznaje wymiar trynitarny; bo jeśli Syn jest posłuszny Ojcu aż do śmierci, czyż Ojciec ze
swej strony nie jest posłuszny Synowi, ponieważ pozwala Mu iść, zatracać się aż do ostatecznego opuszczenia, aż do zstąpienia do piekła? I Duch Święty czyż nie jest posłusznym
wykonawcą tego podwójnego opuszczenia Syna i Ojca? Cała teologia Wielkiej Soboty jest
tylko ostatnią aplikacją tej Bożej i absolutnej zasady posłuszeństwa, przeżywanego ponad śmiercią, w paradoksie prawie niezrozumiałym, ponieważ Syn musi powrócić do
Ojca poprzez rzeczywistość przeklętą na zawsze przez niego”; H.U. von BALTHASAR,
Synthèse, [w:] La mission ecclésiale d’Adrienne von Speyr. Actes du colloque romain, 27–29 septembre 1985, édités par H.U. von BALTHASAR, X. CHANTRAINE, A. SCOLA, Paris 1986,
s. 192, tłum. P. PIELKA; H.U. von BALTHASAR, First Glance at Adrienne von Speyr, tłum.
A. LAWRY, San Francisco 1981.
8
Alfons Nossol określa refleksję Balthasara na temat Chrystusa jako „chrystologię
posłuszeństwa”, [za:] M. PYC, Posłuszeństwo Chrystusa w pismach Hansa Ursa von BALTHASARa, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2017), s. 157–177.
9
H.U. von BALTHASAR, Unser Auftrag, dz. cyt., s. 95.
10
Poza pozycjami przywoływanymi w tekście por.: Thesen zum Problem der Autorität
in der Kirche, „Civitas“ 24(1968), s. 295–298; Christologie und christlicher Gehorsam, „Geist
und Leben“ 42 (1969), s. 185–203; Gehorsam im Licht des Evangeliums, „Zur Pastoral der
geistlichen Berufe“ 16 (1978), s. 17–27; Thèmes johanniques dans la Règle de S. Benoît et leur
actualité, „Collectanea Cistercensi“, 37 (1975), s. 3–14; La vocazione cristiana. Un percorso
attraverso la Regola di San Basilio, Milano 2003.
11
Por. H.U. von BALTHASAR, Gli stati di vita, Milano 1985. Tu poszukiwania opierały się na pytaniu: „Jak osoba świecka, która odpowiedzialnie pracuje w ramach swojej profesji, kapłan posłuszny swojemu biskupowi, może doskonale wypełnić wewnątrz
wspólnoty świeckiej ewangeliczną radę posłuszeństwa?”; H.U. von BALTHASAR, Unser
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kreślał on fakt zbawczy: „Świat został zbawiony nie przez mówienie i czyny,
a nawet nie przez cuda Jezusa, lecz jedynie przez Jego posłuszeństwo aż do
śmierci na krzyżu w opuszczeniu przez Boga”12. Jezus Chrystus jest „uosobioną misją: […] w swej zastępczej męce jest On zarazem kapłanem i ofiarą:
urzędowo upoważniony Wykonawca i egzystencjalnie Znoszący ostateczne
cierpienie”13. W tożsamości Jego władzy i misji jest On uosobioną misją tak
bardzo, że „ostatecznie Tym, który dokonuje aktu oddania siebie, jest Oj
ciec”14. Jego autorytet i bycie sługą wszystkich realizuje się na tyle, na ile jest
On posłuszny Ojcu aż do śmierci15.
W planie Boga Ojca Jego Syn jest Tym, który „[…] wydał się na łup.
Ciałem, przy którym zbierają się sępy. Trawionym, pożeranym, pitym, rozrzucanym, rozlewanym. Piłką do zabawy. Wykorzystywanym. Wyciśniętym
do dna. Deptanym w nieskończoność, przejechanym, rozrzedzonym jak powietrze, wylanym niczym ocean. Unicestwionym”16. Z niezwykłą sugestywnością języka Balthasar oddaje postawę, w której Syn Boży realizuje na ziemi
swoje posłuszeństwo.
Jego podstawą, a zarazem podstawą jedności nakazującego i słuchającego poleceń jest miłość. Posłuszeństwo rodzi się z miłości, w miłości się realizuje i do niej prowadzi. „Posłany w istnienie”17 słucha Ojca, a czyni to z miłości
odwiecznej. Święty Paweł nie waha się nazwać jej szaleństwem18. Syn zrzeka się w niej prawa do dysponowania samym sobą. Kiedy po życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Syna Duch wspólny Ojcu i Synowi posłany zostanie
do Kościoła i na świat, będzie stale obecnym świadkiem tych wydarzeń. Będzie On świadczył o tej dobrowolnej i szaleńczej miłości, aby „kenotyczny
charakter posłuszeństwa Synowskiej miłości nigdzie nie został zatarty”19.
Auftrag, dz. cyt., s. 96. Poszukiwania te stanowiły teologiczne zaplecze fundacji i rozwoju
założonej razem z Adrienne von Speyr (por. przyp. 7) Wspólnoty św. Jana (Johanesge
mainschaft).
12
H.U. von BALTHASAR, O moim dziele, tłum. M. URBAN, Kraków 2004, s. 106.
„Najwyższym gwarantem rady posłuszeństwa pozostaje sam Jezus Chrystus, który przez
swe posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu (por. Flp 2, 8) – nie przez coś innego! – pojednał świat z Bogiem”; H.U. von BALTHASAR, Odpowiedź wiary, tłum. W. SZYMONA,
Kraków 2007, s. 149.
13
H.U. von BALTHASAR, Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, tłum. I. BOKWA, Poznań 1998, s. 110.
14
Tamże, s. 114.
15
Por. tamże, s. 115.
16
H.U. von BALTHASAR, Serce świata, tłum. U. POPRAWSKA, Kraków 2003, s. 129.
17
H.U. von BALTHASAR, Kim jest chrześcijanin?, tłum. F. WYCISK, Kraków 1999, s. 53.
18
Por. tamże, s. 54.
19
H.U. von BALTHASAR, Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 2002, s. 96.
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Na miłosnym posłuszeństwie opiera się dynamizm misji Chrystusa.
„Odtrącił wszelką przezorność. Całkowicie zdał się na opatrzność posyłającego i kierującego Nim Ojca. Uwalnia Go to od jakiegokolwiek obowiązku
kalkulowania, dawkowania i dyplomacji w postępowaniu”20. To w posłuszeństwie Syn osiąga absolutną wolność. „Dla Jego działania jest otwarty
cały nieskończony bezmiar Boga i śmierci, nieskończony bezmiar wiecznej
nocy i wiecznego życia”21. Wolność ta realizuje się poprzez to i w tym, że to
Ojciec Go prowadzi. Ojciec „wyciąga Go z najgłębszych otchłani nocy”22 po
to, by w końcu Chrystus mógł powiedzieć: „moje zniszczenie, moje zniżenie
się ku nizinom, zejście w dół w zupełnie obcy świat, w świat bez Boga, w piekło – to było wyniesienie tego świata we Mnie i w Bogu. Moje zwycięstwo”23.
Rozstrzygająca ziemska faza tego tryumfu rozpoczyna się za zgodą rozumnego stworzenia, które deklaruje swą gotowość, by pójść tak daleko, jak chce
tego Bóg. Owo ludzkie uniżenie, by dać w swym życiu tyle wolnego miejsca
do dyspozycji Bogu, ile Jemu się spodoba, realizuje się w sposób niedościgniony w Maryi, Matce Syna Bożego.

POSŁUSZEŃSTWO MARYI SŁUŻEBNICY
Aby Słowo Boga mogło stać się człowiekiem, wiara Służebnicy Pańskiej
nie mogła być nieokreślona, ale musiała zostać w pełni ucieleśniona. Oznacza
to, że Maryja oddała do dyspozycji Boga swoje ciało, duszę i umysł24. Pozwoliła, by Bóg Nią rozporządzał. Poprzez ten podstawowy akt posłusznego fiat
wobec Bożego głosu, i tylko w nim, zostaje założony Kościół jako powszechny25. Miejsce fundacji Kościoła to izdebka w Nazarecie, gdzie dokonało się
Zwiastowanie. Balthasar zastrzega również rygorystycznie: „Kto twierdzi,
że Kościół zaczął się później, z chwilą powołania dwunastu czy udzielenia
pełnomocnictwa Piotrowi, pominął to, co istotne; będzie zawsze docierał tylko do rzeczywistości empirycznej, socjologicznej, która jakościowo nie może

H.U. von BALTHASAR, Kim jest chrześcijanin?, dz. cyt., s. 54.
Tamże, s. 53–54.
22
Tamże, s. 54.
23
H.U. von BALTHASAR, Serce świata, dz. cyt., s. 129–130.
24
H.U. von BALTHASAR, Duch chrześcijański, tłum. Z. WŁODKOWA, Poznań 2013,
20
21

s. 78.

25
H.U. von BALTHASAR, Maryja w tajemnicy Kościoła, [w:] Maryja w tajemnicy Kościoła, dz. cyt., s. 147.
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się różnić od synagogi”26. Odtąd zaś maryjny rys w jego nauczaniu jest trwały i niezbywalny.
Zasada maryjna całkowicie przeczy utożsamieniu, które byłoby tylko
częściowe, uzależniające wolę poddania się od własnego zrozumienia lub
swojej „odpowiedzialnej” aprobaty. Nie jest blokowaniem dróg Bożych
i wiązaniem ich z własnymi życzeniami, pozostawianiem rzeczy ich własnemu biegowi ani nawet zwykłym „zdaniem się na Boga”27. Jest to natomiast:
„wola tworzenia w sobie (przez usuwanie się) miejsca spotkań ludzkiego
ubóstwa z łaską Bożą. […] Jest to dysponowanie obszarem pozwalającym
drugiemu (Bogu lub człowiekowi, albo jednemu i drugiemu) przede wszystkim realizować własną wolność”28.
Tak wyrażające się posłuszeństwo, owo pozostawianie drugiemu swobody, jest wyrazem najwyższej aktywności. Cała ludzka natura Maryi staje się miejscem Wcielenia29. W niepowtarzalności maryjnego pozostawiania
drugiemu swobody Balthasar widzi również fakt bliskości Maryi i Ducha
Świętego: „Ona, wybrane naczynie tego Ducha, Osoby Bożej, która jest skutecznym, ale dyskretnym i usuwającym się na drugi plan pozostawianiem
przestrzeni wzajemnej miłości Ojca i Syna, które jest owocem, którą poświadcza i którą jest”30. Gdyby jednak w posłusznym „tak” Maryi znalazło
się jakiekolwiek powątpiewanie, zgoda czymkolwiek warunkowana, wtedy
„Jej wiara nosiłaby na sobie jakąś plamę i Dziecko nie mogłoby wziąć w posiadanie całej ludzkiej natury”31. Za sprawą uprzedniego odkupienia, to jest
niepokalanego poczęcia, tak się jednak nie stało i w ślad za św. Ireneuszem
z Lyonu Balthasar może po wielokroć stwierdzać duchową i zbawczą moc Jej
posłusznego „tak”32.
Równocześnie idea posłuszeństwa zyskuje unikalną głębię we w pełni uświadomionej maryjnej postawie Kościoła. Ma on kształtować się na Jej
wzór w budowaniu wewnętrznej formy komunii będącej obustronnym, niczym nieograniczonym dawaniem drugiemu miejsca w sobie33.

H.U. von BALTHASAR, W pełni wiary, dz. cyt., s. 310–311.
Por. H.U. von BALTHASAR, Antyrzymski resentyment, dz. cyt., s. 217.
28
Por. tamże, s. 218.
29
Por. H.U. von BALTHASAR, Maryja w tajemnicy Kościoła, dz. cyt., s. 92.
30
H.U. von BALTHASAR, Antyrzymski resentyment, dz. cyt., s. 218.
31
H.U. von BALTHASAR, Maryja w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 92.
32
Por. H.U. von BALTHASAR, Antyrzymski resentyment, dz. cyt., s. 209.
33
Por. tamże, s. 218. Aby Kościół mógł tak właśnie się rozwijać, uległość Maryi wobec Boga Ojca i swego Syna zostaje zwrócona ku powierzonemu Jej na Golgocie uczniowi.
26

27
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POSŁUSZEŃSTWO KOŚCIOŁA WOBEC SWEGO PANA
Kościół podąża drogą Chrystusa, zatem o pomyślności jego misji, o jej
owocności zdecyduje nie zewnętrzne działanie, lecz ofiarnicze cierpienie
w posłuszeństwie. Nie może być inaczej, bo „nie jest uczeń nad Mistrza”34.
Mistrz natomiast jest misjonarzem Ojca, Jego sługą: „Coraz silniej wiązany
byłem Jego miłością, a wszelki dystans ujawniający się jeszcze niekiedy między nami okazywał się tylko sposobem, okrężną drogą i fortelem służącym
naszemu głębszemu zjednoczeniu”35. Pogłębienie zrozumienia istoty unikalnej więzi Chrystusa z Jego Kościołem stanowi dla Balthasara zagadnienie
o kapitalnym wprost znaczeniu.
Przejmująco brzmią słowa wskazujące drogę, którą podąży Kościół, naśladując swego Pana: „Tę samą grę, jaką Ojciec prowadził ze Mną, powtórzę teraz z tobą”36. Jak zatem podążanie Kościoła za Chrystusem wyrazi się
w konkrecie rzeczywistości kościelnej? Otóż: „Pozwolę odejść ci w świat […],
aby tym ściślej, tym bardziej wewnętrznie, w sposób jeszcze bardziej boski
zjednoczyć się z tobą z wysokości nieba. Pozostawię cię jakby wyzutego z duszy w grobie świata, twój duch będzie się błąkał w mrokach podziemnych
przestrzeni”37. Jednak wędrówka w męce i naśladowanie pełni Chrystusowej
pasji prowadzi Kościół do tego, by na wzór Jezusowego zmartwychwstania,
a zatem niespodziewanie i nagle, wybawiony został od śmierci, a świat na
nowo przekonał się, że istnieje, a Chrystus żyje w nim38.
To życie Kościoła jest „nieustannym cudem”, a podstawę czerpie z faktu, iż pije on z innego źródła i posila się przy innym stole niż ten, przy którym karmi się świat39. Mocy do życia nie może bowiem czerpać z samego
Dotyczy to również kościelnego urzędu, który „zostaje zanegowany, zelżony, wyśmiany, ukrzyżowany”. Co więcej, jak stwierdza BALTHASAR, „to, co dotyczy urzędu
kościelnego, dotyczy także sakramentów, przepowiadania, teologii; dotyczy zarówno Biblii, jak i kościelnej Tradycji. Męka urzędu i jego upokorzenie, także z jego środka, są znakiem, że Pan towarzyszy swojemu urzędowemu Kościołowi; więcej, są to nawet środki,
których potrzebuje Bóg, by na nowo uwiarygodnić urząd w naśladowaniu Jezusa i uczynić go przezroczystym. Bóg nigdy nie towarzyszy Jezusowi tak bardzo, jak w Jego opuszczeniu – wówczas przecież przemierza On swoją drogę w całkowitym posłuszeństwie.
„Tam, gdzie Syn czuje się najsłabszy, tam jest najmocniejszy: paradoks ten tysiąc razy
wyjaśniali Ojcowie Kościoła, mistycy i teolodzy”. Por. H.U. von BALTHASAR, Prawda jest
symfoniczna, dz. cyt., s. 34–36.
35
H.U. von BALTHASAR, Serce świata, dz. cyt, s. 143.
36
Tamże.
37
Tamże.
38
Por. tamże.
39
Por. tamże.
34
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siebie. Zapraszany jest nieustannie do tego, by wielkodusznie wsłuchiwać się
w szept Pana: „Żyj więc tylko we mnie i ze Mnie, lecz porzucając swe serce
i czerpiąc tylko z mego serca”40. To życie jest zatem życiem Oblubienicy.
Wymiar oblubieńczy omawianej relacji jest dobitnie przez Balthasara
podkreślany i uznawany za rozstrzygający: „Bądź mą oblubienicą i moim
ciałem; pragnę w tobie, wyłącznie w tobie, zbawić świat”41. Oblubieńczość
i właściwa jej wyłączność cechują perspektywę, dzięki której miłosne, a przez
to zrozumiałe i prawdziwe staną się więzy posłuszeństwa. Ujmowane w oderwaniu od takiej perspektywy są one zwyczajnie nie do wyobrażenia, nieuchronnie zostaną zerwane i porzucone. Wraz z jej przyjęciem stają się one
jednak spontanicznie zrozumiałe, prawdziwe i naturalne: „Połóż się jak Rut
u moich stóp; bądź mi posłuszny aż do śmierci, będąc dla świata widzialnym
ucieleśnieniem posłuszeństwa wobec Mnie we wszystkich czasach; bądź tak
posłuszny, żeby ten, kto mówi o Kościele, mówił o posłuszeństwie. Gdyż
w posłuszeństwie jest zbawienie. Kto zaś będzie wymawiał moje imię, będzie
okazywał Mi posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu”42. Oto droga do pełnego sukcesu Kościoła, który w ten sposób zostaje rzeczywiście wyniesiony
do perspektyw rzeczywistych, czyli Bożych.
Tak Kościół się realizuje i tak się spełnia: „W ten sposób chcę cię wynieść do rangi królowej świata i wszystkie narody we wszystkich epokach
będą przed tobą zginać kolana”43. To z kolei daje Kościołowi umocowanie
do żądania posłuszeństwa w imieniu Jezusa, który wyznaje: „Tylko przez
ciebie pragnę rządzić światem i tylko w twoim ciele bije moje serce. To jest
wyzwanie i obietnica”44.
Każdorazowym warunkiem tak przeżywanego posłuszeństwa, i to należy niezmiennie podkreślać, są więzy ogarniające Miłujących i prawidła
autentycznego oddania: „Przylgnij do Mnie tak mocno, żebym mógł z Tobą
zstąpić do piekieł, a potem zwiążę cię z sobą tak, że wstąpisz ze Mną do
nieba. Ogołoć się we Mnie ze wszystkiego, żeby mógł cię sobą napełnić. Niczego, co zewnętrzne, ani co wysokie, ani co głębokie nie oszczędzę ci, bo
nie chcę mieć przed tobą żadnych tajemnic. Tam, gdzie ja jestem, bądź również ty. To, co ja czynię, i ty czyń we Mnie”45. Taka jest jedność miłujących,
a w niej, i jedynie w niej, kształtowane posłuszeństwo zdolne jest działać
Tamże, s. 142.
Tamże.
42
Tamże.
43
Tamże.
44
Tamże.
45
Tamże, s. 142–143.
40
41
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„na oślep”. Oznaczać to będzie w istocie porzucanie tylko osobistych poglądów, własnych upodobań i przekonań46. Przedmiotem właściwego oglądu,
upodobania i przekonania staje się bowiem Umiłowany, z którym Kościół
dzieli wspólny los. Takie posłuszeństwo staje się również kryterium rozeznania tego, kto jest z Jezusowego ducha i kto w Niego jest wszczepiony47.
A wreszcie, mówi dalej Jezus w swych miłosnych „oświadczynach” Kościołowi: „To posłuszeństwo będzie poręczeniem naszej wzajemnej miłości,
mojej miłości do ciebie i twojej do Mnie i w niewolniczym wypełnianiu go
doświadczysz, niczym promienia światła idącego z góry, wolności dziecka
Bożego oraz zrozumiesz, jak bardzo ta służba wypływa z przymusu miłości”48. Wszystko w takiej miłości wyjaśnia się i upraszcza. Nie bez nieuchronnego wszak sprzeciwu: „Tak oto, wbrew wszystkiemu, staniesz się moim
znakiem pośród narodów. Będziesz dla nich kimś tak nierzeczywistym, że
codziennie będą przepowiadać ci śmierć”49.

ODNIESIENIE DO PRAKTYKI POSŁUSZEŃSTWA W KOŚCIELE
Powyższe refleksje chcielibyśmy odnieść do chrześcijańskiej dojrzałości.
Zdaniem bazylejczyka nie jest to bowiem zagadnienie tak proste i oczywiste,
jak mogłoby się wydawać, a dla praktyki życia Kościoła, również tej duszpasterskiej, niezwykle doniosłe. Większość tych chrześcijan, którym słowo
„dojrzałość” stale wyrywa się z ust, nie ma po prostu pojęcia o tym, na co
Pismo Święte kładzie główny akcent. Mając Boga z tyłu, za sobą, rozprawiają
o sprawach, których rzekomo domagają się okoliczności czasu (vox temporis,
vox Dei) oraz duchowa struktura nowoczesnego człowieka. Ale o to, czego
żąda Chrystus, niestety nie pytają. Na własną modłę tworzą koncepcję swego posłannictwa; mniemają, iż sami wiedzą, w jaki sposób najlepiej służy się
królestwu Bożemu”50.
Tamże, s. 143. Co do widzialnych struktur Kościoła, BALTHASAR stwierdza również, że ewentualne ich modyfikacje dokonywać winny się jedynie w duchu posłuszeństwa i uwzględniać misteryjny wymiar Kościoła; H.U. von BALTHASAR, Antyrzymski
resentyment, dz. cyt., s. 35. Jest bowiem Kościół „jedyną szansą wyzbycia się siebie, tego
przekleństwa własnej ważności, tej roli, jaką uważa się za jednoznaczną z własną osobą,
tak, że jeśli kocham moją rolę, to wreszcie zakochuję się sam w sobie”; H.U. von BALTHASAR, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 270.
47
H.U. von BALTHASAR, Serce świata, dz. cyt., s. 143.
48
Tamże.
49
Tamże.
50
H.U. von BALTHASAR, Kim jest chrześcijanin?, dz. cyt., s. 82.
46
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Przywodzi to na myśl tak powszechną dzisiaj dezorientację w myśleniu
o powołaniu w ogóle, a małżeństwie w szczególności. Bardzo potrzeba odnowionego spojrzenia na intymność małżeńską z właściwym rozumieniem
posłuszeństwa w realizacji jej głębi. Dojrzałość do posłuszeństwa stanowić
może istotny element odbudowy ładu całego pożycia, które tak często wydaje się pozbawione zamierzonej przez Boga harmonii.
Dojrzałość w rozumieniu dzisiejszego świata miałaby oznaczać zdolność do jakiegoś samostanowienia, odległego od pytania właśnie o to, czego
żąda Chrystus, do stanowienia o sobie bez niczyjego wpływu, na własną modłę. Zdaniem Balthasara dojrzałość chrześcijańska w żadnym wypadku nie
sprowadza się wyłącznie do problemu ukształtowania własnego sumienia
i do postępowania tylko według określonych zasad chrześcijańskich. Tę niewątpliwą podstawę naszego naturalnego postępowania moralnego zawsze
powinna bowiem cechować również wrażliwość na Ducha Świętego, który
„sprawuje rządy w nas i nad nami w sposób wolny i nieskrępowany”51. „To
decyzja osoby, by na zawsze utożsamić się z tym Duchem, stanowi o dojrzałości, a w konsekwencji przejmuje ona współodpowiedzialność”52. Duch
Święty nie jest sprowadzalny do nadanych sztywnych zasad i rozlewany „jak
wino do butelek i raz na zawsze”53, a posłuszeństwo nie jest jakimś marnym
zaułkiem, który redukowałby działanie osoby do mechanicznego powielania
schematów.
Ożywiające oddziaływanie Ducha Świętego uwarunkowane jest „bezgraniczną gotowością na przyjmowanie pouczeń i nadprzyrodzonym instynktem posłuszeństwa, który chrześcijanin powinien mieć we krwi”54. Bezwarunkowa gotowość i nadprzyrodzony instynkt posłuszeństwa stanowią
zatem podstawę dojrzałości, a nie, jak w powierzchownym rozumowaniu
próbuje się nieraz twierdzić, tej dojrzałości przeczą. Im bardziej autentyczne
posłuszeństwo, „tym większe mamy prawo do uznania siebie za chrześcijan wolnych i dojrzałych”55. Wszelkie inne pojmowanie dojrzałości stanowi
„zdradziecką pomyłkę”56. Balthasar za taką uznaje takie pojmowanie dojrzałości, które w szczególności eliminuje posłuszeństwo. W Kościele nie ma dojrzałości bez posłuszeństwa.

Tamże, s. 78.
Tamże, s. 79–80.
53
Tamże, s. 78.
54
Tamże.
55
Tamże.
56
Tamże.
51
52
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Wiąże się ono z krzyżem i cierpieniem. Odrzucanie tego krzyża narzuca się zaś spontanicznie. Dlaczego jednak śmierć krzyżowa Chrystusa ma
się stawać „podstawową formą naszego ziemskiego życia”? Otóż dlatego,
że „jedynie w ten sposób możemy doświadczyć mocy przyszłego wieku […],
owych wieczystych, nieśmiertelnych mocy, dzięki potędze których chrześcijanin winien rozróżniać rzeczy ziemskie, rządzić nimi i nad nimi panować”57. „Moce” te nie przysługują nam z natury rzeczy, ale zostały nam oddane
do dyspozycji. Posłuszeństwo krzyżowi, misja realizowana w posłuszeństwie obdarowana jest potęgą Bożych Mocy! Drugim aspektem tego zagadnienia jest fakt, że chrześcijanin pozostaje sobą jedynie jako członek Kościoła.
„Nikt nie może być chrześcijaninem na własną rękę. A Duch Święty, który
darzy chrześcijanina dojrzałością – pod warunkiem że on jej pragnie – jest
najpierw i przede wszystkim Duchem Kościoła”58. „Miara” wyznaczonego
mu posłannictwa nie ma swej przyczyny w nim; musi ją przyjąć jako wielkość z góry określoną, a to stanowi przejaw podstawowego „posłuszeństwa
kościelnego” poszczególnych członków59.
Takiego posłuszeństwa domagał się z całą stanowczością od swoich
wspólnot św. Paweł: „Jedynie przez posłuszeństwo dojdzie gmina do takiej
dojrzałości, która otworzy jej oczy na prawowitość i słuszność jego karzącej
interwencji”60. Zatem nierozumienie zespolenia dojrzałości i posłuszeństwa
w jedną całość dalekie jest jeszcze od dojrzałości61. Dostrzeżenie wzajemnego uwarunkowania dojrzałości i posłuszeństwa wypływa z życia zanurzonego w modlitwie, ponieważ bez spełnienia tego warunku „wszystko gubi
się w czczej i niebezpiecznej gadaninie”62. Pojęciem dojrzałości należałoby
zatem, zdaniem Balthasara, posługiwać się bardzo oszczędnie i z należytą
starannością.

Tamże.
Tamże.
59
Tamże, s. 82.
60
Tamże.
61
Por. tamże.
62
Tamże.
57
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Ks. Paweł Pielka
LA IDEA DELL’OBBEDIENZA IN PENSIERO DI HANS URS VON BALTHASAR

Per il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar (1905-1988) la categoria dell’obbedienza
risulta decisiva per la storia della salvezza, rimanendo però spesso marginalizzata nel
contesto ideologico contemporaneo. È proprio nell’obbedienza che si realizza la missione
del Cristo nonché del cristiano che Lo imita. L’autore dell’articolo analizza l’obbedienza
sia nel contesto trinitario che ecclesiale. Ambedue gli aspetti sono collegati fra di loro
tramite l’atteggiamento obbediente di Maria, Serva di Dio. Tutte le riflessioni vengono
concluse dai riferimenti alla vita pratica della Chiesa, dove l’obbedienza, secondo il basilese, costituisce una delle dimensioni fondamentali della maturità del credente.
tłum. Paweł Pielka
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Schizofrenia jest zjawiskiem znanym powszechnie jako skomplikowana
choroba psychiczna. Najczęściej ma ona wiązać się z grupą niezrozumiałych
symptomów, posiadaniem podwójnej tożsamości czy dostrzeganiem czegoś,
czego nikt inny nie widzi. Bywa niejednokrotnie źródłem kpin i żartów, które odnoszą się raczej do obiegowych opinii i stereotypów, niż do realiów.
Według zajmującego się problematyką chorób psychicznych K. Czecha z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego1 najczęstsze skojarzenia związane ze schizofrenią są odzwierciedleniem tylko pozytywnych objawów tej choroby. Należą do nich m.in. halucynacje. Niewiele osób wie natomiast, że schizofrenia może przybierać także
formę mniej widoczną.

1
Por. T.OKRASKA, Schizofrenia – choroba demokratyczna, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”
(2014) nr 8(218), s. 16–17.

360

Izabela Przybyła

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SCHIZOFRENII
Według ogólnie przyjętych klasyfikacji DSM-V-TR oraz ICD-10 schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym2, którego dokładnie określić się nie
da, w odróżnieniu od chorób somatycznych . Co prawda obecnie psychiatria
i psychologia posiadają już duże zasoby wiedzy potrzebnej do leczenia schizofrenii, jednak nie są one wystarczające do udzielenia odpowiedzi na wiele
pytań dotyczących samego schorzenia, w tym przyczyn jego powstawania.
Schizofrenia nie jest powodowana tylko jednym czynnikiem, dlatego poszukiwanie rozwiązania w tej kwestii będzie odbywać się w obrębie dwóch
odrębnych grup czynników. Pierwsza z nich obejmuje te o charakterze biologicznym. Należy do nich tzw. podłoże genetyczne, biochemiczne, organiczne, infekcyjne i neurorozwojowe, a także teoria uwrażliwienia. Szczególną uwagę zwraca się na uwarunkowanie genetyczne, będące dla niektórych
psychiatrów decydującym wskaźnikiem chorobowym, oraz uwarunkowanie biochemiczne, na tle których doszło do znacznych zmian w leczeniu
psychozy. Jeżeli chodzi o podłoże genetyczne należy pamiętać, że dotyczy
ono większej podatności na zachorowanie w przypadku występowania tej
psychozy w rodzinie, a nie samej choroby. Schizofrenii się nie dziedziczy.
Z kolei podłoże biochemiczne jest związane z zaburzeniem układu neuroprzekaźników3, które są odpowiedzialne za dostarczenie informacji w ośrodkowym układzie nerwowym. W oparciu o stan ich nadaktywności lub niedoczynności opracowano kilka naukowych koncepcji. Zapoczątkowały one
produkcje leków, które niwelują część objawów schizofrenii, zwłaszcza tych
pozytywnych. Do wspomnianych koncepcji należą m.in. teorie dopaminowa, serotoninowa i glutaminianowa4. Ciekawą koncepcją jest również teoria uwrażliwienia, opracowana w tzw. modelu Zubina5. Opiera się ona na
stwierdzeniu, że osoby chore na schizofrenię są podatne na nadmierny stres
jeszcze przed zachorowaniem. Ta podatność z kolei może wynikać z różnych
Por. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Kryteria diagnostyczne według
DSM-V-TR, red. wyd. pol. J. WCIÓRKA, Wrocław 2017, s. 105.
3
Neuroprzekaźniki – związki chemiczne takie jak np. dopamina, serotonina czy
glutaminian, poprzez które dochodzi do przekazu sygnałów pomiędzy neuronami. Por.
Fizjologia człowieka. Neurofizjologia, red. S. KONTUREK, t. 4, Kraków 1994, s. 44.
4
Teorie odpowiadające nadaktywności dopaminy w mózgu, niedoczynności serotoniny i zredukowanej ilości receptorów glutaminianu, por. H.Y. MELTZER, W.V. BOBO,
S.H. HECKERS, H.S. FATEMI, Schizofrenia, [w:] Psychiatria. Aktualności w rozpoznaniu i leczeniu, t. 2, red. A. GRZYWA, Warszawa 2011, s. 444.
5
Por. B. HINTZE, Choroba jak inne – o osobach i do osób chorujących na schizofrenię. Poradnik dla osób chorych na schizofrenię i ich bliskich, Warszawa 2010, s. 9–12.
2
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przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak zły przebieg procesu wychowania czy nadmierne wyzwania środowiskowe.
Druga grupa czynników wywołujących schizofrenię ukazywana jest
na tle społeczno-psychologicznym. Należą do nich różnego rodzaju trudne
sytuacje życiowe, niewłaściwe relacje interpersonalne, przebywanie przez
chorego w nieodpowiednim środowisku. Tak naprawdę istnieje wiele przyczyn powstawania schizofrenii. Większość z nich jest już dość dobrze opracowana, ale ostatecznie ciągle niepotwierdzona. Tak samo jest w przypadku
charakterystyki psychozy.
Samo pojęcie schizofrenii zostało przyjęte przez E. Bleura w 1911 roku.
Etymologiczne jest ono połączeniem dwóch greckich słów oznaczających rozszczepienie, rozłam (grec. schizo) oraz umysł, serce, wolę (grec. fren). W ten
sposób podkreślone zostały te objawy choroby, które Bleur uważał za istotne
w jej rozpoznaniu. Są nimi: ambiwalencja (obecność sprzecznych uczuć i dążeń chorego), autyzm (odcięcie się od realnej rzeczywistości przez chorego),
zaburzenia asocjacji (rozkojarzenie chorego) i zaburzenia afektu (zaburzenie
ekspresji emocji u chorego)6. Oprócz nich E. Bleur zwraca również uwagę na
urojenia, omamy, katatonie i zaburzenia mowy, które określa jako objawy
dodatkowe. Podział ten wraz z koncepcją innego niemieckiego psychiatry,
K. Schneidera, jest uwzględniany w ogólnie przyjętych kryteriach diagnostycznych, jednak psychiatrzy częściej wykorzystują model opracowany na
podstawie badań Brytyjczyka T. Crowa i Amerykanki N. Andreasen. Model ten należy do najbardziej popularnych i najchętniej przyjmowanych
charakterystyk objawów schizofrenii. Składa się z dwóch grup symptomów
– negatywnych i pozytywnych. Do pozytywnych, inaczej nazywanych wybiórczymi, zalicza się różnego rodzaju omamy wpływające na spostrzeganie
zmysłowe. Należą do nich omamy słuchowe (chory może słyszeć obce głosy,
dźwięki), wzrokowe (halucynacje), smakowe i węchowe (zmieniony smak,
zapach) oraz cenestetyczne (oddziaływanie na dotyk, np. poczucie porażenia prądem). Obok omamów wymienia się także urojenia, w tym urojenia
ksobne, tożsamościowe (osoba chora odnosi wszystko nadmiernie do swojego ego), prześladowcze (chory czuje się śledzony, prześladowany, podsłuchiwany), wyższościowe (poczucie szczególnej, tajemniczej misji do spełnienia,
określenie siebie jako szczególnej postaci) i oddziaływania (poczucie bycia
manipulowanym).
Dodatkowo do objawów wytwórczych N. Andreansen zalicza zaburzenia mowy i myśli (trudności z ich wyrażeniem), zachowania niezrozumiałe
6
Por. J. WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, [w:] Psychiatria. Podręcznik dla studentów
medycyny, Warszawa 2010, s. 310.
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dla otoczenia, zaburzenia emocjonalne (nieadekwatna reakcja chorego na
różne życiowe sytuacje)7. Z kolei objawy negatywne (ubytkowe) pojawiają się
u chorego w postaci abolicji (brak motywacji do wykonywania jakiejkolwiek
czynności), anhedonii (brak odczuwania przyjemności), zaburzeniu ekspresji emocjonalnej (w wyrazie twarzy, tonie wypowiedzi), alogii (zaburzenie
toku myślenia, mowy), wycofaniu społecznym i w objawach katatonicznych
(dziwne maniery i postawy chorego). Są to objawy, które, w porównaniu do
symptomów pozytywnych, mogą być mniej podatne na działanie farmakologiczne8. Mogą współwystępować z nimi objawy osłabienia funkcji poznawczych, które obejmują wiele procesów odpowiedzialnych za skupienie uwagi, pamięć, funkcje wykonawcze (przekaz informacji, uczenie się, refleks,
planowanie, logiczne rozumowanie)9. Na podstawie powyższych kryteriów
diagnostycznych lekarz psychiatria może orzec, na jaki typ schizofrenii choruje dany pacjent. W zależności od częstotliwości ich występowania można
mówić o schizofrenii paranoidalnej, katatonicznej, hebefrenicznej, prostej,
rezydualnej i niezróżnicowanej10. Podział ten nie wyklucza obecności symptomów charakterystycznych dla danego rodzaju psychozy w innym jej podtypie; ma on raczej podkreślać dominację jednego typu objawów nad innymi,
dzięki czemu obraz kliniczny schizofrenii jest bardziej przejrzysty.
Schizofrenia paranoidalna należy do najbardziej rozpoznawalnych rodzajów schizofrenii w Polsce (stanowi ok. 65% jej przypadków)11. Jej charakterystycznymi oznakami są urojenia (zaburzenia związane ze struktura
pojęciową) i omamy (związane ze strukturą zmysłową)12. Innym podtypem
schizofrenii, występującym o wiele rzadziej od podtypu paranoidalnego, jest
schizofrenia katatoniczna. Odznacza się ona przewagą zaburzeń motorycznych. Chory w początkowym stadium choroby popada w osłupienie. Potrafi
na długi moment zastygnąć w zupełnym bezruchu, nie wyrażając żadnych
emocji. W ostatnim epizodzie, czyli w tzw. podnieceniu katatonicznym, może
przyjmować wiele dziwnych postaw, a także rzucać się, krzyczeć, reagować
gwałtownie i chaotycznie. W schizofrenii o typie hebefrenicznym również
można mówić o chaosie, braku celowości oraz ruchliwości, jednak w przeciwieństwie do katatonii przyjmuje ona bardziej dynamiczny obraz. Często
zachowanie chorego przypomina wygłupy dziecka. Śmieje się, wykonuje poPor. B. HINTZE, Choroba jak inne, dz. cyt., s. 20–24.
Por. tamże s. 20–24.
9
Por. tamże, s. 26.
10
Por. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Międzynarodowa Statystyczna Kwalifikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X rewizja, t. 1, 2008, s. 82–89.
11
Por. J. WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, art. cyt., s. 337.
12
Por A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, Kraków 1992, s. 37.
7
8

Schizofrenia aspekt pedagogiczno-duszpasterski

363

lecenie na opak, powtarza wciąż te same grymasy twarzy, gesty, historie czy
kawały, jednak pod powłoką wesołkowatości kryje się tak naprawdę głęboka pustka i cierpienie13. Hebefrenia jest trudniejsza do zdiagnozowania, być
może dlatego, że jej charakterystyczne objawy są często utożsamiane z zaburzeniami osobowości lub stanem maniakalnym14.
Kolejnym rodzajem schizofrenii jest tzw. schizofrenia prosta. To podtyp, który nie posiada w ogóle objawów pozytywnych, a więc halucynacji
i urojeń; ogranicza się do objawów negatywnych. Pod ich wpływem chory
jest na wszystko zobojętniały, stale ponury i nadąsany. Podejmuje dziwne
i niezrozumiałe dla innych czynności (np. zapisuje dziwne rzeczy w zeszycie, stale przegląda się w lustrze doszukując się rzeczy, których nie ma). Stopniowo izoluje się od społeczeństwa. W oparciu o powyższy opis psychiatrzy
rozważają, czy rzeczywiście ten typ schizofrenii wciąż może być uznawany
za jeden z jej rodzajów, czy też za odrębne zaburzenie. Nie jest to całkowicie wykluczone. Podobną, ale nie identyczną odmianą omawianej choroby
jest schizofrenia rezydualna. W przeciwieństwie do podtypu prostego, występują w niej objawy pozytywne, ale w o wiele mniejszym natężeniu, niż
w pozostałych rodzajach schizofrenii15. Ostatnim i najczęściej po schizofrenii paranoidalnej rozpoznawanym wariantem tej choroby jest schizofrenia
niezróżnicowana. Dotyczy ona tych chorych, którym na podstawie różnych
objawów lekarz nie jest w stanie postawić jednoznacznej diagnozy16.
Psychoza przebiega w trzech fazach. Pierwsza z nich to tzw. faza zwiastunowa. Charakteryzuje się występowaniem mniej widocznych symptomów, które mogą jednak sygnalizować występowanie choroby. Należą do
nich m.in.: lęk, napięcie, utrata dotychczasowych zainteresowań, utrata kontaktu z otoczeniem, zaburzenia snu i apetytu, zmiana dotychczasowych nawyków bez żadnego uzasadnienia, drażliwość, trudności w wykonywaniu
pracy lub nauce, poczucie bycia prześladowanym lub śledzonym itd.17. Objawy te mają wskazywać na nagłą i nieumotywowaną żadnymi konkretnymi
przyczynami zmianę, jaka następuje w zachowaniu chorego. Nie są połączone z jego cechami charakteru, ale jest on ich świadomy. Według psychiatrów to najlepszy okres, by zareagować na rozwijająca się psychozę. Można
dzięki temu uniknąć wielu negatywnych konsekwencji. Faza zwiastunowa
Por. J. WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, art. cyt., s. 337.
Por. M. JAREMA, J. RABE-JABŁOŃSKA, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2010, s. 133.
15
Por. J. WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, art. cyt., s. 337.
16
Por. M. JAREMA, J. RABE-JABŁOŃSKA, Psychiatria, dz. cyt., s. 133.
17
Por. B. HINTZE, Choroba jak inne, dz. cyt., s. 33–34.
13
14
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kończy się pierwszym epizodem psychotycznym, czyli wybuchem choroby
pod postacią objawów pozytywnych. Rozpoczyna się proces hospitalizacyjny i aktywny etap choroby. W tym czasie zachowanie chorego może być
bardziej gwałtowne i niezrozumiałe. Po wystąpieniu pierwszego epizodu
psychotycznego schizofrenia przyjmuje łagodniejszą formę, charakteryzującą się występowaniem tylko objawów negatywnych. Trwa ona do momentu
nawrotu, kiedy to objawy pozytywne wracają, ale już w dużo mniejszym
nasileniu. W taki sposób aktywniejsza faza choroby przechodzi do ostatniej
jej fazy, czyli adaptacji. Jest to czas, w którym chory oswaja się ze swoją trudną sytuacją i nabiera krytycyzmu wobec objawów18. Dzięki temu może powrócić do normalnego funkcjonowania. Niestety, jeżeli w czasie trwającego
leczenia chory nie otrzyma odpowiedniego wsparcia, sam nie zmotywuje się
do podjęcia wysiłku w powrocie do zdrowia lub z jakiegokolwiek innego powodu nie dojdzie do pogodzenia się z chorobą, faza adaptacyjna przerodzi
się w fazę degradacyjną. Jej stopień może wahać się od apatii aż do rozpadu
osobowości. Tym samym leczenie schizofrenii staje się trudniejsze19.

GODNOŚĆ OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ
W świetle przedstawionych objawów nietrudno znaleźć odpowiednie
określenie osoby chorującej na schizofrenię. Większość z opisanych symptomów, zwłaszcza pozytywnych, budzi w społeczeństwie lęk, brak zrozumienia oraz niechęć. Pojawiają się pejoratywne określenia oraz postawa odrzucenia. Trudno dziwić się takiemu podejściu, jeżeli zostało ono ogołocone
z szerszej perspektywy dostrzegania w drugim człowieku istoty, która ontologicznie posiada swoją niezbywalną i uniwersalną godność. Samo słowo
„godność” wywodzi się z łac. dignitas i oznacza zasługę, wartość osobistą20.
Wartość ta przysługuje każdej osobie ludzkiej od poczęcia aż do śmierci. Nie
godzi się jej używanie i traktowanie jako środka do celu21. Jan Paweł II zawsze
podkreśla tę prawdę, mówiąc o „afirmacji wartości osoby jako takiej”22. Niezależnie od nabytych lub wrodzonych cech, czynów, których dokonała i choroby, na jaką cierpi należy kochać ją dlatego, że jest osobą. Należy kochać ją,
ponieważ została stworzona na Boży obraz i podobieństwo. Nauczanie SoPor A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, dz. cyt., s. 45–46.
Por. tamże.
20
Por. Godność [w:], Mały słownik języka polskiego, red. E. SOBOL, Warszawa 1997,
s. 227.
21
Por. K.WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 42.
22
Tamże, s. 43.
18

19
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boru Watykańskiego II podkreśla wyjątkowość tej prawdy w stwierdzeniu,
że: „Osoba ludzka obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą jest jedynym
na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (KDK 24). Dotyczy to także tych, którzy zmagają się ze schizofrenią. Pomimo ograniczonej
władzy umysłowej i zaburzeń wolnej woli, mają oni swój udział w godności Bożego obrazu również poprzez ciało23. „Czyż nie wiecie, że ciała wasze
są członkami Chrystusa […], że już nie należycie do samych siebie?” (por.
1 Kor 6, 15.19).
Pełnia godności osoby ludzkiej znajduje się w Jezusie Chrystusie,
w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. To poprzez misterium paschalne Chrystus objawia człowiekowi człowieka24. To On dokonuje odkupienia i wywyższenia całej ludzkości. W Nim również człowiek zmagający
się z ogromnym cierpieniem ma szanse stać się szczególnym uczestnikiem
Jego męki poprzez samego siebie na rzecz innych członków Chrystusa. Tym
samym dopełnia cierpienie Chrystusa, w którym dokonuje się odkupienie
świata i w którym odnajduje własną odpowiedź na Bożą Miłość25. Dzięki
temu chorzy na schizofrenię realizują jedną z wielu dróg prowadzących do
świętości, nie są oni bowiem wykluczeni z wezwania do jej osiągnięcia. Pomimo wielu doznawanych przykrości i trudności wypełniają swoje życiowe
powołanie w najbardziej prozaicznych i codziennych czynnościach poprzez
miłość, z którą je podejmują. W ten sposób dają świadectwo, że prawdziwy
chrześcijanin uświęca się przez niesienie krzyża, którego nie boi się przyjąć.
W przypadku osób chorych na schizofrenię można mówić o krzyżu naznaczonym przez chorobę. Nie pozbawia on ich wszystkiego, co najważniejsze,
ale o tym przypomina. W tym niełatwym zmaganiu ze schorzeniem Kościół
chce im zawsze towarzyszyć. Dla niego każda osoba ludzka jest „pierwszą
i podstawową drogą”26.Wobec tego Kościół nie wyraża zgody na żadnego
rodzaju zachowanie i działanie, które mogłoby w jakikolwiek sposób uwłaczać chorym psychicznie, szczególnie, że brak empatii, właściwego podejścia
i silnych relacji międzyludzkich mogą utrudnić pacjentowi proces rehabili23
Por. JAN PAWEŁ II, Każdy nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże. Przemówienie do
uczestników Międzynarodowej Konferencji poświęconej umysłowo chorym, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 18 (1997), nr 2 (190), s. 47.
24
Por. JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa
(Warszawa, 2.06.1979), [w:] Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa,
cz. 1, Polska, t. IX, Kraków 2008, s. 32.
25
Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici Doloris”, Wrocław 1994, 19.
26
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o Chrystusie Odkupicielu człowieka „Redemptor Hominis”, Wrocław 1994, 14.
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tacyjny. Mając na uwadze ich dobro, a przez to dobro całego Kościoła, do
którego należą, papież Benedykt XVI w poświęconym umysłowo chorym
orędziu przygotowanym na XIV Światowy Dzień Chorego wzywa każdego
chrześcijanina do wnoszenia własnego wkładu w dzieło wspierania godności osób chorujących na schizofrenię27.

LECZENIE SCHIZOFRENII
Jedną z form okazywania wsparcia chorym jest pomoc i towarzyszenie
im w procesie leczenia. Schizofrenia jest psychozą niezwykle złożoną. Jej objawy wypływają z wielu czynników, dlatego powrót do zdrowia odnosi się
nie tylko do sfery fizycznej i psychicznej, ale również duchowej. Podstawowym sposobem leczenia objawów somatycznych schizofrenii jest farmakoterapia. W oparciu o różne teorie neuroprzekaźnikowe swoje zastosowanie
znajdują leki tzw. pierwszej i drugiej generacji. Te pierwsze zostały wynalezione na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Dzięki ich działaniu dochodzi do znacznej redukcji objawów pozytywnych. Niestety, nie są tak samo
skuteczne przy próbie zniwelowania objawów negatywnych czy dysfunkcji
poznawczych, dlatego współcześnie częściej stosuje się leki tzw. drugiej generacji. Zostały one wynalezione pod koniec XX wieku i znacznie lepiej niwelują symptomy choroby. Dzięki swoim właściwościom zastępują również
leki, które mogłyby być podawane razem z medykamentami pierwszej generacji. Nie wykluczają jednak użycia odrębnych środków farmakologicznych,
takich jak leki uspakajające lub przeciwdepresyjne. Stosuje się je krótkotrwale i tylko w razie konieczności28.
Pomimo ich skuteczności, stosowanie neuroleptyków wiąże się z występowaniem licznych skutków ubocznych. Należą do nich m.in. skurcze,
drżenie, ruchy mimowolne, zawroty głowy, zaparcia, przyrost masy ciała,
poczucie znużenia, senność, pogorszenie ostrości wzroku itp. Przy odpowiednim doborze leków chory stopniowo oswaja się z niepożądanymi dolegliwościami. W razie jakiegokolwiek zagrożenia istnieje możliwość zmiany
leku lub zredukowanie jego dawki, dzięki czemu stan zdrowia pacjenta zostaje utrzymany. Współpraca lekarza i chorego jest tutaj kwestią kluczową.
Psychiatra nie może zmieniać ogólnie przyjętej procedury leczenia dla konkretnego pacjenta, ale nie może również ignorować jego uwag dotyczących
Por. BENEDYKT XVI, Otaczajmy troską umysłowo chorych, Orędzie na XIV Światowy
Dzień Chorego, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol) 27 (2006), nr 2 (280), s. 9.
28
Por. M. JAREMA, J. RABE-JABŁOŃSKA, Psychiatria, dz. cyt., s. 139.
27

Schizofrenia aspekt pedagogiczno-duszpasterski

367

złego samopoczucia. Z kolei chory powinien stosować się do zaleceń lekarza i pamiętać, że dobór leków jest dostosowany do jego indywidualnych
potrzeb. To, co mogłoby pomóc innemu pacjentowi, jemu może zaszkodzić.
Czas leczenia jest bliżej nieokreślony. W zależności od indywidualnej sytuacji chorego może być to pewien okres lub całe życie.
Istnieją przypadki w których leczenie nie ogranicza się tylko do stosowania neuroleptyków. Wśród innych metod terapii można wymienić zapaści insulinowe oraz wstrząsy elektryczne. Wywoływanie zapaści insulinowej nie jest już praktykowane, ponieważ skutki jej zastosowania stanowiły
ogromne zagrożenie dla życia pacjenta. Wstrząsy elektryczne natomiast są
jeszcze dopuszczane, głównie w ostrych stanach katatonicznych, które nie
reagują na podawane leki, w mocnych stanach depresyjnych i przy wystąpieniu tzw. złośliwego zespołu neuroleptycznego29. Poza wymienionymi sytuacjami psychiatrzy pozostają przy farmakoterapii.
Leczenie schizofrenii nie ogranicza się jednak tylko do jej podłoża biologicznego. Farmakoterapii towarzyszyć musi psychoterapia. W jej zakresie
stosuje się metody, których głównym celem jest utrzymanie dobrego kontaktu z chorym oraz podtrzymanie jego poziomu funkcjonowania interpersonalnego. Aby nawiązać z nim dobry kontakt, prowadzi się z nim rozmowy, uspokaja i wyjaśnia, daje konkretne wsparcie, uczestniczy się w jego
doświadczeniu, dąży do wspólnych działań na rzecz jego dobra. W ramach
podtrzymania poziomu funkcjonowania dąży się do oswojenia chorego
z psychozą, obniżenia poczucia winy, wzbudzenia w nim nadziei, umożliwienia powrotu do społeczeństwa poprzez uczestnictwo w warsztatach zajęciowych. W ten sposób chorzy na schizofrenię wzmacniają swoje kompetencje oraz wiarę we własne możliwości30. Dokonuje się to również poprzez
odpowiednie wsparcie ze strony najbliższych, dlatego ważnym elementem
służącym nie tylko samym chorym, ale także osobom z ich otoczenia jest
terapia rodzin. Udział w jej programie pozwala na lepsze poznanie zjawiska
schizofrenii, nauczenia się metod pomagania chorym w trudniejszych sytuacjach oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia, które ma służyć poprawie
stanu osoby chorej psychicznie. Terapia może być prowadzona w grupie rodzin lub pojedynczo. W spotkaniach mogą wziąć także sami chory (w odpowiednim dla nich czasie).
W początkowym stadium choroby pomocy medycznej i psychoterapeutycznej udziela się na terenie szpitala. Dopiero po dokładnym zbadaniu, ustaleniu odpowiedniej dawki medykamentów i ustabilizowaniu stanu chorego
29
30

Por. J.WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, art. cyt., s. 345.
Por. A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, dz. cyt., s. 291.
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proces leczenia zostaje przeniesiony poza mury zakładu psychiatrycznego.
Ten etap to to tzw. leczenie środowiskowe pacjenta. Nie zastępuję ono leczenia oferowanego w szpitalu, ale stanowi jego uzupełnienie. Zostaje przeniesione do poradni, oddziałów dziennych lub domu chorego. W ten sposób
osoba cierpiąca na schizofrenię może powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie31. Opieka ta nie obejmuje tylko podstawowego zakresu
świadczeń medycznych, ale również pomoc w znalezieniu pracy czy odnalezieniu się w lokalnym środowisku chorego. Czyni to za pośrednictwem
współpracy z ośrodkami opieki społecznej lub innych inicjatyw na rzecz
chorych psychicznie32. Do ich działań należy walka o prawdziwy obraz osób
chorujących na schizofrenie, dostarczanie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat choroby i skutków niesłusznej stygmatyzacji. Dzięki temu
stosunek społeczności do chorych może ulec znacznej poprawie. Inną ważna
inicjatywą jest tworzenie specjalnych domów samopomocy, w których dochodzi do integracji osób cierpiących na schizofrenię z innymi ludźmi. W takich miejscach chorzy mogą oderwać się od ciążących im spraw związanych
z psychozą, znaleźć odrobinę radości i nadzieję, że ich wewnętrzne zmaganie
nie odbierze im normalnego życia, że cierpienie kiedyś się zakończy.
Trudno jednak o prawdziwą nadzieję bez wiary, dlatego pomoc osobom
chorym na schizofrenię jest niepełna bez pierwiastka duchowego. Człowiek
jest istotą cielesno-duchową. Nie można negować którejkolwiek z tych stref,
nawet jeżeli nie jest objęta psychozą. Zwracał na to uwagę już austriacki psychiatra V. E. Frankl, który za pośrednictwem opracowanej przez siebie metody logoterapii podkreślał uniwersalne zadanie, cel, misję każdego człowieka,
który otrzymuje dar życia. Jest on odpowiedzialny za niego i za wszystko,
co się z nim wiąże33. Życie już w sobie samo ma sens, dlatego niezależnie od
tego, czy przeżywa się je w chorobie, czy też nie, jest ono wielką wartością,
o którą każdy powinien się troszczyć i z której powinien uczynić jak największe dobro. Może to jednak uczynić tylko wtedy, gdy najpierw zmierzy
się ze sobą i z własnymi duchowymi zranieniami, a następnie pozwoli, by
zostały one uleczone. W tym celu chorwacki kapłan zajmujący się medycyną
duchową, T. Ivanic, opracował specjalną metodę hagioterapeutyczną, która
jest niczym innym, jak leczeniem obolałej duszy modlitwą i Słowem Bożym.
Terapia może być przeprowadzana przez osoby odpowiednio do tego przygotowane. Po odbytych studiach teologicznych, kursach z zakresu medyPor. M. ZAŁUSKA, Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół, Warszawa 2015, s. 8.
32
Por. J. WCIÓRKA, Psychozy schizofreniczne, art. cyt., s. 348.
33
Por. V. E. FRANKL, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2012, s. 157.
31
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cyny i psychologii oraz samej hagioterapii terapeuci posługują wśród ludzi
wierzących i niewierzących w specjalnych centrach duchowych. Jedno z nich
znajduję się w Zagrzebiu34.
Niesienie duchowego wsparcia oraz odpowiedniej terapeutycznej pomocy w zakresie duchowych zranień jest możliwe nie tylko w centrach założonych przez T. Ivanica. Może ono odbywać się na terenie szpitala lub w innych ośrodkach wspomagających chorych na schizofrenię. Przykładem jest
założony w 2015 roku zespół wsparcia duchowego w szpitalu specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Zespół w ramach swojej działalności
prowadzi spotkania dotyczące wiary, indywidualne rozmowy na wszelkie
tematy życiowe, przygotowuje do spotkania z kapelanem i przyjęcia sakramentów oraz oferuje specjalne techniki relaksacyjne (chrześcijańskie) dla pacjentów niedeklarujących się jako osoby wierzące. Taka działalność przynosi
duże korzyści osobom zmagającym się ze schizofrenią.

SUGESTIE DOTYCZĄCE
POMOCY PEDAGOGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ
Różnego rodzaju projekty umożliwiające chorym postęp w procesie leczenia psychozy nie przyniosłyby jednak rezultatów bez odpowiedniego ludzkiego wsparcia i życzliwości. Zwłaszcza bez pomocy najbliższych, z którymi
chory styka się na co dzień. Ich wkład w leczenie jest tutaj nie do przecenienia. Ogromne znaczenie ma również postawa, jaką chory przyjmuje w czasie
walki ze schizofrenią. Jeżeli bowiem nie ma w nim zaszczepionej motywacji
i woli podjęcia współpracy z innymi na rzecz poprawy zdrowia, sukces leczenia może zostać oddalony, zwłaszcza, gdy chory zacznie traktować swoją
psychozę jako pretekst do uwolnienia się od nadmiaru obowiązków35. Jeżeli
jednak uzna ją za pewną wartość, może stać się ona dla niego punktem wyjścia do refleksji nad obecnym życiem. Do wypracowania takiej postawy potrzebna jest współpraca wszystkich ludzi, którzy tworzą społeczne otoczenie
chorego. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które bezpośrednio przyczyniają się
do kształtowania jego systemu wartości, przyjętych prawd i autorytetów. Są
to przede wszystkim rodzina, nauczyciele oraz duszpasterze.
Najtrudniej z przeżywaną przez chorego tragedią zmierzyć się jego rodzinie. Udzielenie pomocy niejednokrotnie kosztuje jej członków wiele wyPor. T. IVANICIC, Hagioterapia. Podstawy i odkrycie, Kraków 2004, s. 105.
Por. M. CHUCHRA, Rodzina z dorosłym dzieckiem chorującym na schizofrenię, Lublin
2010, s. 48.
34
35
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rzeczeń – zmiany dotychczasowego trybu życia, rezygnacji z określonych
działań, konieczności odnalezienia się w nowej sytuacji i próby odrzucenia
niepotrzebnego poczucia winy. To tylko część wyzwań, które należy podjąć
w walce o zdrowie bliskiej osoby, szczególnie, że czas przebiegu schizofrenii jest nieokreślony. Są osoby, które po hospitalizacji czują się dobrze i powracają do przerwanych obowiązków. Ich postępy dają nie tylko nadzieję,
ale i wiarę w wyjście z psychozy. Są też osoby, których stan mimo długiego
leczenia nie zmienia się, a ciąg dalszy nie wróży sukcesu36. Potrzeba więc
wiele cierpliwości i męstwa, by nie ulegać rozgoryczeniu, frustracjom czy
kłótniom. W tym celu rodzina osoby chorującej na schizofrenię powinna
zostać poinformowana o rzeczywistym stanie zdrowia chorego. Powinna
również rozsądnie podejść do procesu leczenia. Nie należy chorego wyręczać we wszystkim ani nadmiernie nadzorować. Nie można też przyspieszać różnych aktywności, zwłaszcza gdy chory nie jest w stanie ich podjąć37.
Sugeruje się wypracowanie postawy, w której z jednej strony nie dojdzie do
zignorowania jego rzeczywistych potrzeb, a z drugiej do zahamowania właściwego leczenia. Bardzo ważna jest również pomoc z zewnątrz. Bliscy osoby
chorującej na schizofrenię nie ujawniają swoich problemów związanych z jej
psychozą w obawie przed odrzuceniem, stygmatyzacją i niezrozumieniem.
Starają się samodzielnie znaleźć środki do udzielenia choremu pomocy. Nie
zawsze sobie jednak z tym dobrze radzą, zwłaszcza, gdy uniemożliwia to
zachowanie chorego38. Wsparcie zewnętrzne może stać się wówczas niezastąpione. Dlatego też powstaje wiele stowarzyszeń, których głównym celem
jest wsparcie rodzin osób chorych na schizofrenię. W ramach ich działalności
dochodzi do wymiany świadectw między rodzinami i chorymi, wyjazdów
integracyjnych, spotkań, konferencji, seminariów, na których zostaje przekazana wiarygodna wiedza na temat poradni, szkoleń, mieszkań chronionych
i innych form pomocy39. Wydawane są też specjalne czasopisma, zawierające
artykuły dotyczące chorób psychicznych. Należą do nich m.in. „Rodzinny”40
lub „Dla nas”41.
Por. tamże, s. 58.
Por. tamże, s. 59.
38
Por. tamże, s. 70.
39
Por. M. RADWAŃSKA, Rola rodziny w systemie opieki psychiatrycznej, „Zdrowie
Psychiczne” 10 (2011), s. 8.
40
„Rodzinny” – czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie
Psychiczne”.
41
„Dla Nas” – czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
i Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju i Psychiatrii Środowiskowej”.
36
37
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Poza specjalistyczną prasą, literaturą czy działalnością odpowiednich
stowarzyszeń, rodzina powinna liczyć na pomoc duszpasterzy. Badania
przeprowadzane na terenie USA dowodzą, że wielu ludzi wierzących, którzy zaczęli chorować psychicznie, ze swoimi problemami częściej zgłaszało
się do księdza, niż do psychiatry42. Te same badania wskazują także na pozytywny wpływ wiary i praktyk religijnych na proces leczenia schizofrenii.
Spostrzeżenie to nie ma na celu zdyskredytowania psychiatrii jako istotnej
formy pomocy chorym, ale podkreślenie wartości współpracy teologii z naukami medycznymi. Aby współpraca ta przyniosła dobre rezultaty, potrzebna jest otwartość zarówno jednej, jak i drugiej strony. Przez otwartość rozumie się dostrzeżenie dolegliwości natury psychicznej przez duszpasterza,
który może polecić skontaktowanie się z psychiatrą, jeżeli rzeczywiście zaistnieje taka potrzeba, a także docenienie duchowej natury człowieka przez psychiatrę, który może uwzględniać posługę pastoralną w procesie odbudowy
osobowości chorego43. Duszpasterze starający się udzielić jak największego
wsparcia osobom cierpiącym na schizofrenię powinni posiadać minimalną
wiedzę z zakresu psychiatrii oraz psychologii uwzględnianej w tzw. psychiatrii pastoralnej. W jej obrębie uczy się przyszłego kapelana o poszczególnych chorobach psychicznych, sposobach ich leczenia, możliwości przyjęcia
sakramentów przez chorych oraz prowadzenia duchowego kierownictwa.
Wiedza ta pozwala kapłanom określić stopień odpowiedzialności za dany
czyn przy udzieleniu sakramentu pokuty i pojednania (często zależny od stadium rozwojowego psychozy), stopień rozumienia i świadomość obecności
Chrystusa Zmartwychwstałego w sakramencie Eucharystii czy możliwość
przyjęcia sakramentu małżeństwa. Osoby chore na schizofrenię nie są całkowicie pozbawione prawa dostępu do sakramentów przez sam fakt zachorowania. Nie powinno się jednak wywierać na nich niepotrzebnej presji przy
podejmowaniu decyzji o przyjęciu poszczególnych sakramentów44. Oprócz
odpowiedniego przygotowania do przyjęcia sakramentów czy duchowego
kierownictwa, duszpasterz może okazać swoje wsparcie przez przygotowanie środowiska parafialnego na przyjęcie takiej osoby w czasie zgromadzenia
wiernych na Eucharystii lub we wspólnotach działających na terenie danego
Kościoła. Może czynić to również poprzez propagowanie różnego rodzaju inicjatyw prezentujących szacunek wobec godności osób chorujących na
schizofrenię. Każda forma działalności służąca budowaniu lepszego nastaPor. B. DE. BARBARO, Kontekst religijny – duchowość a psychiatria, [w:] Psychiatria.
Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne, t. 3, Wrocław 2012, s. 705.
43
Por. tamże, s. 710.
44
Por. H. BLESS, Zarys psychiatrii duszpasterskiej, Warszawa 1980, s. 33.
42
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wienia społeczności wobec chorych jest równocześnie dużym wsparciem dla
ich rodzin.
Ogromną rolę w procesie terapii pełnią również nauczyciele. Psychiatrzy
odnotowują wiele przypadków wystąpienia schizofrenii u młodych ludzi,
zwłaszcza między 15 a 30 rokiem życia45. To wskazuje na potrzebę przygotowania grona pedagogicznego do pomocy uczniom z tego typu zaburzeniami. Ich głównym zadaniem jest niesienie pomocy poprzez przygotowanie rówieśników chorego na odpowiednie przyjęcie ucznia ze schizofrenią,
a także pomoc w kształceniu wiedzy, zdolności i postaw, systemu wartości
oraz współpraca z rodziną chorego na schizofrenię. By jednak było to możliwe, nauczyciele powinni również posiadać podstawową wiedzę z zakresu
psychiatrii i psychologii. W tym celu wydawane są m.in. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia
specjalne broszurki informacyjne na temat zaburzeń, psychoz i ich wpływu
na rozwój uczniów46. Zawierają one krótką charakterystykę różnych psychoz
i formy ich leczenia, a także wytyczne dotyczące udzielania choremu jak najlepszej pomocy na terenie placówki szkolnej. Nauczyciele są zachęcani do
organizowania lekcji na temat problematyki chorób psychicznych i rzeczywistej sytuacji osób na nie cierpiących. Można na nie zaprosić specjalistów
z dziedziny psychologii czy psychiatrii oraz odwołać się do różnych filmów
i kampanii na rzecz chorych psychicznie47. Istotą tych działań jest nie tylko
ukazanie młodym ludziom prawdy o schorzeniach psychicznych, ale i przełamaniem niepotrzebnych barier wypływających z mylnie przyjętych stereotypów.
Nauczyciel nie może zapominać, kto jest podmiotem jego działań, komu
poświęca swój codzienny wysiłek i miłość. Uczeń chory na schizofrenię również potrzebuje jego wsparcia, chce, by zobaczono w nim osobę, której, tak
jak innym, przysługują prawa do życia, radości, możliwości realizacji swoich
planów oraz wykorzystania zdolności intelektualnych. Schizofrenia nie pochłania całego jego życia. Nauczyciel nie może traktować chorego na schizofrenię marginalnie lub niepoważnie, powinien dobrać dla niego odpowiednie metody kształcenia, które przyniosą zamierzony efekt pedagogiczny48.
We współpracy z rodziną chorego powinien dążyć do jak najlepszych rezultatów procesu leczenia. Z kolei rodzina we współpracy z nauczycielem oraz
Por. A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, dz. cyt., s. 13.
Należy do nich m.in. dzieło I. NAMYSŁOWSKIEJ, One są wśród nas. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa 2010.
47
Por. tamże, s. 18.
48
Por. tamże, s. 27.
45
46
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duszpasterzem powinna pamiętać o swoim szczególnym powołaniu w służbie choremu. To dzięki jej otwartości i ofiarności choremu będzie łatwiej
zmierzyć się z przeżywanymi trudnościami i zyskać nadzieję na przyszłość.

A PEDAGOGICAL AND PASTORAL APPROACH TO SCHIZOPHRENIA
The article is about the pedagocical and pastoral point of view. It’s main objective is
to show the dignity of those who have schizophrenia. This also includes short information
about the diesease and it’s treatments to patients having this mental illness. This serves to
show the capabilities shared by both parents who have children with schizophrenia and
consecrated people who also deal with people who has this mental illness. In the light of
the teachings of the Sacred Scriptures.
tłum. Patryk Przybyła
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WSTYDLIWOŚĆ
JAKO SUBTELNA SZATA CZŁOWIEKA
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Współcześnie wstydliwość to cnota nieco zapomniana i zagubiona.
Dawniej stanowiła naturalny sposób ochrony własnych granic, sfery intymnej, życia prywatnego, czystości oraz miłości. Pomagała zachować ludzką
godność i broniła przed reifikacją. Wstydliwości uczono w rodzinach od najmłodszych lat. Obecnie jej brak spotyka się z powszechną aprobatą. Szczególny nacisk kładzie się na strój lub jego brak. Skąd się wzięła szata, która
okrywa ludzie ciało? Dlaczego człowiek ma się okrywać szatą? I jaka to ma
być szata? Czy ta szata ma być tylko zwykłym ubraniem ciała, czy też innym
odzieniem? Dlaczego mają być takie czy inne miary szaty? W poniższym
artykule omówiony zostanie charakter szaty, czyli odzienia człowieka oraz
natura wstydliwości jako ochrony intymności i podstawy ludzkich zachowań. Rozważaniom tym towarzyszyć będzie refleksja nad rolą, jaką odrywa
wstydliwość w kształtowaniu sumienia.

SZATA – ODZIENIE CZŁOWIEKA
Szata jest darem Boga-Stwórcy dla człowieka danym mu, aby przyodział swe ciało. Bóg już w raju podarował człowiekowi odzienie ze skóry,
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aby przykryć jego nagość. Stało się to po popełnieniu grzechu, kiedy mężczyzna i kobieta poznali swoją nagość i odczuli wstyd (por. Rdz 3, 7–21)1.
Można w tym miejscu wprowadzić rozróżnienie pomiędzy ubraniem ciała
a ubraniem duszy. Ubranie ze skóry jest szatą, która przyodziewa to, co widoczne na zewnątrz, np. narządy płciowe. Wstyd jest subtelną szatą duszy,
która przyodziewa to, co jest w człowieku, tj. sumienie i życie wewnętrzne.
Należy więc mówić o dwóch wymiarach szaty.
Pierwszym z tych wymiarów jest ubranie. Każdego dnia można zobaczyć, w co człowiek jest ubrany, jaki założył strój, i każdego dnia można
postawić sobie pytanie: czy ten strój pasuje na daną okoliczność? Czy jest
właściwej miary? Czy jest czysty, czy też brudny? Z jakiego materiału został
wykonany? Jakiego jest koloru? Czy może się podobać? Jakie wywołuje uczucia? Na te pytania można udzielić wielu odpowiedzi. Jedną z nich jest pytanie postawione przez Jezusa: „a o odzienie czemu się martwicie?” (Mt 6, 28).
Jezus zwraca uwagę na spojrzenie człowieka, które nie powinno skupiać się
na trosce o ubranie; wzrok winien próbować odkryć, jak to się dzieje, że Bóg
tak przyodziewa nawet lilie polne w całym ich bogactwie, w całej doskonałości. Niczego im nie brakuje, ponieważ Bóg wie, czego potrzeba człowiekowi,
podobnie jak wie, czego potrzeba całemu światu i każdemu stworzeniu. Bóg
zatroszczył się, aby człowiek miał nawet nakrycie głowy (por. Rz 11, 4–7),
np. niewiasta na głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). Bóg ofiaruje
odzienie, stąd też człowiek ma obowiązek czuwać i strzec swych szat, by
nago nie chodzić i aby jego sromoty nie widziano (por. Ap 16, 15)2.
Należy również nabyć i przyodziać białe szaty, aby nie ujawniła się haniebna nagość ciała, czyli nagość okaleczona, zniszczona. Białych szat nie
można splamić, ponieważ ma je przyodziać zwycięzca. Przykładem zwycięzcy – osoby ubranej w białą szatę jest Jezus Miłosierny na obrazie z XX
wieku, który znajduje sie w Krakowie w Łagiewnikach. Inną osobą ubrana w białą szatę jest Maryja z objawień w Fatimie 1917. Biała szata jest też
używana w liturgii np. chrztu, ważnych świąt, jak i jest odzieniem papieża.
Kolejne osoby odziane w białe szaty, jak naucza Pismo Święte, to „[…] ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka
je wybielili” (por. Ap 3, 4–5; 7, 13–14). Tymi osobami są również ludzie, którzy powierzyli się Bożemu Miłosierdziu, którzy wypowiadają słowa „o krwi
i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego […]”. Dlatego
Por. JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2001, s. 44–48.
Por. J. H. THAYER, Thayer’s Greek-English lexicon of the New Testament, Peabody
2009, s. 14.
1
2
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są oni przed tronem Boga. Boga, który jest głową Chrystusa, a Chrystus głową mężczyzny (por. Rz 11, 4).
Drugim wymiarem szaty jest wstyd, którego widocznym znakiem
jest np. rumieniec na twarzy. Człowiek może się wstydzić, kiedy nie założy ubrania, ale i wówczas, gdy nie przyoblecze się we współczucie, dobroć,
pokorę, cichość, cierpliwość, przebaczenie, a nade wszystko w miłość (por.
Kol 3, 12–14). Są to wartości, które można zdobywać i kształtować przez całe
swoje życie. Może się ich uczyć i je przeżywać, a także przekazać innym.
Wobec drugiego człowiek winien się przyodziać w pokorę (por. 1 P 5, 5).
Przykłady te pokazują że wstydliwość jest subtelną szatą człowieka. Można
zapytać, jakimi wartościami kieruje się człowiek XXI wieku? Co robi, aby
osiągnąć dobro, jakim jest wstydliwość? W jaką szatę się przyodziewa? Czy
jest to szata honoru, czy może hańby? Wstydu czy wdzięku? Wstydliwość
ma zatem dwa wymiary, które łączą się z odzieniem. Pierwszym wymiarem
jest wstydliwość cielesna, a drugim wstydliwość duchowa. Cielesna wstydliwość związana jest z nagością ciała i ubiorem. Duchowa wstydliwość dotyczy natomiast cnót, wartości, przeżyć i emocji.

OCHRONA INTYMNOŚCI
Wstydliwość jest częścią cnoty umiarkowania, tzn. zdolnością opanowania woli i jej dążeń do skrajności przesytu lub braku. Zapewnia równowagę
w używaniu dóbr materialnych i duchowych. Rozum utrzymuje pragnienia
i uczucia we właściwych granicach dzięki umiarowi3. Naturalny rozum wprowadza ład nie tylko w zewnętrzny ubiór, ale także we wnętrze człowieka4.
Wstydliwość chroni intymność osoby, polega na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte, zarówno w sferze ciała, jak i ducha.
W sferze ciała wstydliwość kieruje spojrzeniami i gestami, które odpowiadają
godności człowieka. W sferze ducha wstydliwość ma wpływ na wyobraźnię,
pamięć i przeżywane emocje. Strzeże tajemnicy osób i ich wartości – miłości, przyjaźni, zjednoczenia cielesnego oraz duchowego. Wstydliwość ogrywa ważną rolę w przeżywaniu intymności w sferze seksualnej. Domaga się,
aby zostały spełnione warunki daru siebie samego i wzajemnego oddania się
mężczyzny i kobiety. Ponadto wpływa na wybór ubioru, który ma ich chronić i zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości w przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych
3
4

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994, nr 1809 (skrót: KKK).
Por. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, Londyn 1963, s. 334.
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reklamach5. Początkowo szata chroniła człowieka nie tylko przed zimnem,
lecz także przed spojrzeniami, które mogłyby sprowadzić osobę ludzką do
rangi przedmiotu. Ubranie daje możliwość odróżnienia płci, może też symbolizować ich wzajemne relacje6.
Wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się
wymaganiom mody, ta z kolei może przyczynić się do powstania kultury
bezwstydu, nudyzmu7. Z jednej strony brak ubrania na człowieku może prowadzić do uświadomienia sobie stanu grzechu i samotności pochodzących
z zakłóconego porządku8, z drugiej zaś może być podstawą do określenia
kogoś mianem bezwstydnika. Bezwstydnik to ktoś, kto w każdych okolicznościach i w stosunku do każdego mówi, co mu się podoba i postępuje wedle
własnego uznania. Wstydliwy człowiek nie będzie mówił i robił wszystkiego
bez względu na okoliczności, jak bezwstydnik, ale powie coś lub zrobi w odpowiednim miejscu i czasie9.
Przyodzianie kogoś, kto jest nagi, to obowiązek życiowy każdego człowieka wynikający ze sprawiedliwości (por. Ez 18, 7); rodzaj ubrania wynika
ze wstydliwości. Niekiedy rodzaj wykonywanej pracy wymaga, aby zmienić
lub zdjąć ubranie (por. J 21, 7). Zmiana ubrania może oznaczać przejście od
okoliczności codziennych do wyjątkowych, od spraw świeckich do świętych.
Ubranie staje się oznaką pewnej dwoistości: wyraża ono godność człowieka
upadłego po grzechu w świecie istot żywych oraz możliwość ponownego
przyodziania się w niegdyś utraconą chwałę. Może być zatem znakiem porządku, jaki panuje w społeczeństwie, znakiem panowania człowieka nad
sobą samym oraz znakiem przymierza Boga i człowieka, mężczyzny i kobiety10. Zadaniem wstydliwości jest wprowadzać w życie ład, zarówno w rzeczach błahych, jak i ważnych11.

WSTYDLIWOŚĆ PODSTAWĄ LUDZKICH ZACHOWAŃ
Człowiek przyjmuje określone postawy zależnie od życiowych sytuacji,
w jakich się znajduje. Mogą się one wyrażać poprzez usunięcie, odgrodzenie,
Por. KKK 2521; 2522; 2523; 2524.
Por. E. HAULOTTE, Szata, [w:] Słownik teologii biblijnej red. X. LEON-DUFOUR,
Poznań 1994, s. 926.
7
Por. KKK 2523.
8
Por. P. BEAUCHAMP, Wstyd, [w:] Słownik teologii biblijne, dz. cyt., s. 1077.
9
Por. ARYSTOTELES, Etyka wielka, [w:] Tenże, Dzieła wszystkie red. E. GŁĘBICKA,
N. SZANCER, t. 5, Warszawa 1996, s. 336–337.
10
Por. E. HAULOTTE, Szata, art. cyt., s. 927–928.
11
Por. ARYSTOTELES, O cnotach i wadach, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, dz. cyt., s. 502.
5
6
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cofnięcie, ukrycie, oddalenie, unikanie, a także ucieczkę przed tym, co jest
przyczyną zawstydzenia. Poniżej w kontekście reakcji na wstyd omówione
zostaną ukrywanie, odsłanianie i hamowanie.
Człowiek z reguły wstydzi się tego, czego doświadcza, a co nie jest
świadomym aktem jego woli. Wstydzi się więc niektórych procesów fizjologicznych albo uczuć, nad którymi nie jest w stanie zapanować. Wstyd dąży
do ukrycia przeżywanych emocji, zwłaszcza tych o charakterze seksualnym,
aby zabezpieczyć wartość miłości i przyjaźni przed zniszczeniem. To ukrycie
mówi, że wstyd jest szatą, która okrywa to, co cenne dla mężczyzny i kobiety, ponieważ istnieją słuszne powody ukrywania przejawów istniejącej
między nimi miłości przed innymi ludźmi. Miłość jest zjednoczeniem osób
(łac. commmunio personarum), czyli bliskością dwojga ludzi; to bycie w relacji.
Wstyd otwiera na miłość, ponieważ jest związany z osobą i jej doświadczeniem, jest naturalną drogą do odsłonięcia wartości osoby, a wartość ta jest
nietykalna. Wynika to z faktu stworzenia człowieka jako istoty żywej oraz
z przedmiotu wstydu, którym jest osoba i jej odniesienie do innych ludzi.
Istnieje niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne w odniesieniu
intymnym dwojga osób. Pierwszym jest wstyd ciala – fizjologiczny objaw,
a drugim wstyd ducha – dążność naturalna i spontaniczna do ukrycia przed
innymi przeżyć. Widać tutaj dwa porządki, które się ze sobą łączą – duchowy i cielesny. Stąd wniosek, że nie powinno się drugiej osoby traktować jak
przedmiotu, którego można użyć. Mężczyzna przeżywa mocno swoją własną zmysłowość i to jest dla niego źródłem wstydu. Dzieje się tak dlatego,
że dla mężczyzny wartości są związane z ciałem, które zakrywa odzieniem.
Kobieta nie czuje potrzeby ukrycia ciała jako możliwego przedmiotu użycia,
ponieważ nie znajduje w sobie takiej zmysłowości, jaką posiada mężczyzna.
Wynika to choćby z różnic w budowie ciała. Na tym podłożu kształtuje się
wstydliwość, czyli stała gotowość do unikania tego, co bezwstydne12.
Wstyd nie tylko dąży do ukrycia tego, co uważa się za złe; dotyczy też
dobra. Może wiązać się z ukrywaniem pewnych faktów zewnętrznych (np.
ran), a także niektórych stanów czy przeżyć. Człowiek może nie chcieć uzewnetrznić dobra, które powinno zostać w ukryciu, ponieważ ma prawo do
tajemnicy, sekretu, a ujawnienie może odczuć jako coś złego (np. zdradę).
Może też nie chcieć uzewnetrznić zła, które widzi, słyszy lub wyobraża sobie. Człowiek może wybrać albo dobro albo zlo i może odczuć w obu przypadkach wstyd, który chroni jego wnętrze przed destrukcją sumienia (rozterka)13.
12
13

Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 158–162.
Por. tamże, s. 156–157.
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To, co się zasłania lub odsłania, to kwestia w większości umowna. Zakrywanie ciała u kobiet ma nieco inne znaczenie, niż wstyd u mężczyzn.
Mężczyzna przywdziewa ubranie, aby nie wywołać wstrętu i ośmieszenia,
albo też po to, by nie zachorować. Kobieta, wstydząc się, zakrywa to, co
się mężczyźnie podoba, przez co chroni się przed pożądaniem oraz niepotrzebnymi i niechcianymi zaczepkami. Dzięki temu zarówno mężczyzna, jak
i kobieta mogą uniknąć napaści, a nawet gwałtu seksualnego14. Mężczyzna,
który nie chce być prowokowany lub nie może na prowokacje reagować, powinien wymagać od kobiety, żeby zakryła swoje nagie ciało. Należy również
zadbać o strój noszony w domu, w obecności męża lub żony, aby podobać się
drugiej osobie. Częste zaniedbania powodują utratę upodobania i sprawiają,
że człowiek się oddala od tego, kogo kocha15.
We współczesnej kulturze europejskiej i światowej upowszechniły się
reklamy, w których ludzie występują nago. Jak do tego doszło? Jeśli ktoś czuje tak nieodpartą chęć odsłaniania swojego ciała, że łamie obowiązujące reguły i za pomocą obnażenia usiłuje wzbudzić podniecenie u płci przeciwnej,
to takiego człowieka określa się mianem ekshibicjonisty. Skrajny ekshibicjonizm zalicza się do zjawisk patologicznych. Kiedyś występowanie zupełnie
nago było zabronione, zaś ubrania tak się kroiło, aby tylko niektóre części
ciała były widoczne16. Co się stało, dawną zdolnością odczuwania wstydu?
Przejawy poczucia wstydu są zróżnicowane w zależności od wychowania danego człowieka i środowiska, z którego się wywodzi17. Wstyd może
być reakcją na zagrożenie godności, a jednocześnie chroni człowieka przed
tym, co go poniża. Człowiek niechętnie mówi o swoich wadach, o nieetycznym postępowaniu lub o grzechu. Przykre doznania związane z podejmowaniem działań poniżających godność człowieka nazywa się wstydem18.
Wstyd jest uczuciem, a wstydliwość gotowością do wstydzenia się. Wstydliwość składa się z dwóch uczuć: odrazy i strachu. Dotyczy ona zarówno pewnego zewnętrznego wstrętu do zła i tego, co człowieka może obniżyć i zanieczyścić, jak również obawy przed zniesławieniem. Niezdrowa lękliwość
może prowadzić do znieczulenia lub oziębłości osoby względem pożądań
zmysłowych, co mogłoby skutkować zaprzeczeniem naturalnemu rozwojo-

Por. W. WITWICKI, Psychologia, t. 2, Lwów 1933, s. 264–265.
Por. J. WORONIECKI, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, s. 422.
16
Por. W. WITWICKI, Psychologia, dz. cyt., s. 264–265.
17
Por. W. BOŁOZ, Etyka seksualna, Warszawa 2003, s. 76–77.
18
Por. F. SAWICKI, Fenomenologia wstydliwości, Wrocław 1986, s. 11.
14

15
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wi człowieka19. Dlatego wstydliwość jest szatą, która chroni człowieka przed
wszystkim tym, co zagraża jego godności.
Zdaniem J. Tischnera w przeżywaniu wstydu ważne są trzy momenty:
wolność, oddanie się i prośba o przyjęcie. Wolność oznacza, że dzieje się coś,
co dziać się nie musi. Oddanie jest powierzeniem innemu czegoś, co dla innego zostało stworzone. Prośba o przyjęcie jest przekroczeniem bariery wstydu – lęku20. Wynika z tego, że wstyd jest emocjonalną świadomością bycia
z innymi. Człowiek, który powierza innemu coś z siebie, ostatecznie zawsze
powierza siebie samego.
Korzyścią płynącą ze wstydu jest świadomość istnienia wartości. Wstyd
chroni te wartości, które się zna, czuje i przeczuwa. Jest czymś dużo bardziej
subtelnym, niż tylko prostą zasłoną tajemnicy. Jest zarazem doświadczeniem
braku podstawy, jak i świadomością poniżenia, obnażenia. Wstyd może być
zakorzeniony w jakimś szczególnym i niepowtarzalnym doświadczeniu,
które w zasadniczy sposób może połączyć człowieka z innym człowiekiem,
ale nie musi. Wstyd dzieli, ponieważ u jego podstaw leży coś, co może łączyć. Wstyd zmusza do przywdziania zasłony, ponieważ u jego źródeł istnieje dążność do odsłonięcia21. Szczerość wymaga, żeby się odsłonić, pokazać
to, co budzi obawy, aby odkryć, kim i jakim się jest. Wzajemna szczerość
sprawia, że ludzie zaczynają zbliżać się do siebie. Bliskość jest owocem samotności, izolacji. Jest źródłem nadziei, ale może też sprawić, że człowiek nie
będzie się bał się być sobą wobec drugiej osoby. Dlatego szczerość budzi lęk
przed zawstydzeniem i ośmieszeniem, które mogą spowodować odrzucenie
lub akceptację. Ważnym czynnikiem jest tutaj poczucie wstydu, który hamuje pewne reakcje i zachowania.
Wstyd jest siłą hamującą np. aktualizację życia płciowego w okolicznościach, miejscach i momentach, w których nie może do niej dojść, ponieważ doprowadziłaby do hańby, poniżenia, zniesławienia człowieka oraz do
ogólnego zgorszenia. Stwarza on barierę przeciwko pozbawionym szacunku
odniesieniom, np. przemocy22. U osób skorych do agresji zauważyć można
niezdolność do odczuwania miłości, winy i strachu w chwili stosowania przemocy. Brak tych uczuć, które normalnie hamują impuls do użycia przemocy,
jest skrywany za obronną maską zuchwałości, arogancji, samozadowolenia
19
Por. M. J. KEMPYS, Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowieczeństwa w świetle
pism o. Jacka Woronieckiego, Kraków 2005, s. 235–238.
20
Por. J. TISCHNER, Dramat cielesności – krajobraz wstydu, „Znak” 47 (1995) nr 8 (483),
s. 86.
21
Por. tamże, s. 84–85.
22
Por. A. MARCOL, Etyka życia seksualnego, Opole 1995, s. 72.
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czy wystudiowanej obojętności. Mówi się też, że głównym warunkiem stosowania przemocy jest poczucie wstydu, któremu towarzyszy brak miłości lub
brak poczucia winy. Gwałtowność i brutalność mogą pochodzić z poniżenia,
upokorzenia, utraty czci, godności czy honoru w sytuacji, kiedy nie można
się wycofać z użycia przemocy23.

WSTYDLIWOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU SUMIENIA
Wstydliwość związana jest z sumieniem człowieka. Może być udoskonalona wychowaniem i życiem moralnym w taki sposób, że zareaguje na
najmniejszy grzech i wszystko, co zagraża czystości i godności24. Sumienie
nakazuje człowiekowi w odpowiedniej chwili czynić dobro, a unikać zła,
osądza konkretne wybory, aprobując te, które są dobre, a odrzucając te, które są złe. Sumienie jest sądem rozumu, dzięki któremu człowiek rozpoznaje
jakość moralną czynu, którego zamierza dokonać, dokonuje lub dokonała25.
Człowiek, którego strzeże wstydliwość, wolny jest od wielu pokus, ponieważ wstydliwość, jako naturalny czynnik selekcjonujący, odrzuca już na
początku wszystko, co jest niebezpieczne. Wstydliwość nie zezwala na jakiekolwiek złe myśli, złą grę wyobraźni czy złe czyny, bowiem dostrzega
zagrażające człowiekowi niebezpieczeństwo i nie pozwala narażać się na pokusę oraz zabezpiecza przed nią. Wstydliwość odwraca się od niegodziwych
słów i swawolnych rozmów. Czuje wstręt do wszelkiej, nawet najlżejszej
nieskromności, a także starannie unika podejrzanej o poufałość z osobami
odmiennej płci26.
Sumienie od najmłodszych lat wprowadza dziecko w poznawanie
i praktykowanie prawa wewnętrznego, które jest rozpoznawane przez rozum. Towarzyszy mu wstydliwość, dzięki której młody człowiek reaguje na
dobro lub zło. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty. Zarówno dzieci, jak
i ludzi młodych należy zachęcać do szanowania i praktykowania cnót, do
życia w sposób uporządkowany i do szacunku wobec innych27. Wstydliwość
wraz z sumieniem chronią lub uwalniają od strachu, egoizmu i pychy, fałPor. J. GILLGAN, Wstyd i przemoc, Poznań 2001, s. 122–125.
Por. KKK 2524.
25
Por. tamże 1777–1778.
26
Por. PIUS XII, Encyklika o świętym dziewictwie „Sacra virginitas” (25.03.1954), „Wiadomości Diecezji Opolskiej” (1958) nr 7, s. 333–356.
27
Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, Łomianki 1996, 58.
23

24
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szywego poczucia winy czy wstydu28. Człowiek, który potrafi się wstydzić to
ktoś, kto poznaje i miłuje piękno oraz dobro. Taki człowiek kieruje się sumieniem, które mu podpowiada, co jest słuszne, a co nie. Dotyczy to szczególnie
złego używania masmediów, lektur, czasopism czy Internetu, które prezentują często bezwstydne treści i różnego rodzaju formy przemocy godzące
w zasady moralne.
Jaki jest wybór człowieka? Czy ten wybór jest prawy, czy błędny? Złe
przykłady dawane przez ludzi, zniewolenie przez uczucia, domaganie się
źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu, brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń w postawie moralnej każdego człowieka29, mogą doprowadzić do utraty poczucia wstydu. Jeśli tak się stanie,
ukształtowani zostają ludzie bez sumienia, obojętni, tacy, którzy niczego nie
widzą i nie reagują na żadne zło.
Wstydliwość jest spontaniczną obroną osoby, która nie chce być widziana i traktowana jako przedmiot użycia i przyjemności. Jeśli dziecko, młody
człowiek lub ktoś w podeszłym wieku widzi, że jest szanowany i szanowana
jest jego intymność, będzie wiedział, że od niego także oczekuje się takiej samej postawy. W ten sposób każdy z nas uczy się znaczenia odpowiedzialności przed Bogiem i innymi ludźmi, a tym samym rozwija swoje wewnętrzne
życie – sumienie. Kształtuje upodobanie w osobistej wolności, która czyni go
zdolnym kochać Boga i ludzi30.
Sumienie jest świadkiem prawdy (por. Rz 2, 14–15). Sytuacje moralne,
w których sumienie spełnia taką rolę, są zasadniczo niepowtarzalne. Dlatego
z osądem sumienia każdorazowo związany jest wysiłek konfrontacji czynu
z obiektywnym prawem moralnym. Człowiek nie tworzy prawdy, ale może
ją rozpoznać za pomocą rozumu, a w szczególności rozumu oświeconego
przez Boże Objawienie31. Może odczytać i przyjąć normy, które stoją na straży ładu moralnego w stworzonym świecie i uczynić je kryterium postępowania w różnych sytuacjach. Ostatecznie człowiek i jego słuszny sąd sumienia
są świadkami prawdy o tym, co zrobił i kim się stał poprzez swoje działanie32.
Czy będzie człowiekiem sumienia? Czy będzie człowiekiem wstydliwy?
Wstyd może być przekształcony w cnotę lub wadę. Cnota wstydliwości
jest stałą zdolnością, trwałą postawą, habitualnym przymiotem umysłu i woli,
Por. KKK 1784.
Por. tamże 1792.
30
Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dok.
cyt., 57.
31
Por. KKK 1781; 1785.
32
Por. Z. WANAT, Sumienie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red.
J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 511–516.
28
29
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który reaguję na czyny, porządkuje uczucia i kieruje postępowaniem zgodnie
z rozumem i wolą człowieka. Pozwala ona nie tylko spełniać dobre czyny,
ale także dawać drugiemu człowiekowi to, co najlepsze. Cnotę tę zdobywa
się wysiłkami człowieka, które wynikają z dobra moralnego, jakim jest przyjaźń z Bogiem. Cnotliwy człowiek to ten, który w sposób wolny czyni dobro33.
Wadami przeciwnymi cnocie wstydliwości są bezwstyd i stępiona wrażliwość. Utrata wstydliwości okalecza każdego człowieka podobnie jak utrata
ubrania. Wady niszczą i osłabiają miłość. Są skutkiem grzechu, który zawsze
wprowadza nieuporządkowanie woli do dóbr stworzonych oraz uniemożliwia rozwój człowieka w zdobywaniu cnoty i praktykowaniu dobra34.
Człowieka zawsze można uśmiercić jako osobę i zniszczyć jego rdzeń
moralny, ale człowiek może także dokonać tego sam. Właśnie przeciwko
temu występuje sumienie, które wypomina mu nie tylko złe postępowanie
i złe słowa, ale również wskazuje na wszelkiego rodzaju zaniedbania. Spełnia ono wobec człowieka funkcję ochronną, w czym upodabnia się do wstydu, który jest darem dla człowieka. Pojawienie się uczucia wstydu wiąże się
z dostrzeżeniem prawdy i choćby tylko najprostszym pochwyceniem sensu
moralnego35.
Zakłócenia, jakie powodują grzechy w relacji Bóg – człowiek i człowiek – człowiek wiążą się z oddaleniem. Ludzie wstydzą się, stają pochyleni, z nieczystym sumieniem, oskarżeni przez swoje winy przed Bogiem lub
przed ludźmi (por. Ezd 9, 6; Jr 3, 25; Dn 9, 7; Łk 14, 9). Jest to szczyt zaślepienia i brak gotowości do pokuty. Z tego powodu we wnętrzu człowieka budzi
się wstyd w obliczu łaski Bożej, w przebaczeniu i odnowie rodzi się wstyd,
który jest ochroną przed pokusą i grzechem36.
Ogromnym niebezpieczeństwem jest dostosowanie się do mentalności niechrześcijańskiej. Żaden człowiek nie powinien wstydzić się własnego
pochodzenia, własnej tradycji oraz tego, że jest wierny Bogu. Rozwój wstydliwości, podobnie jak rozwój sumienia, zależy od wpływu różnych czynników, np. społeczeństwa, moralności, duchowości, religijności czy wychowania. Istotną rolę w rozwoju wstydliwości i sumienia odgrywa ochrona
człowieka przed złem i jego skutkami. Kształtowanie wstydliwości ściśle
wiąże się z kształtowaniem własnego sumienia, bowiem wstydliwość poruPor. KKK 1803–1804.
Por. tamże 1863; 1865–1866.
35
Por. M. SCHELER, O wstydzie i poczuciu wstydu, [w:] Wstyd i nagość red. M. GRABOWSKI, Toruń 2003, s. 124; M. ŚWIETLAWSKA, Przyczynek do schelerowskiej koncepcji
wstydu, [w:] Wstyd i nagość, dz. cyt, s. 170–171.
36
Por. F. RIENECER, G. MAIER, Leksykon biblijny, Warszawa 2001, s. 871.
33

34

385

Wstydliwość jako subtelna szata człowieka

sza sumienie, przyczynia się do pogłębienia wrażliwości i jego rozwoju. Jest
ona środkiem budującym i chroniącym godność każdej osoby poprzez wyrobienie w niej wewnętrznej wrażliwości na myśli, słowa i ludzkie czyny37.
Dzięki sumieniu w niezwykły sposób ujawnia się prawo, które wypełnia się
w miłości do Boga i bliźniego. Dzięki wierności sumieniu człowiek łączy się
z innymi ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie problemów moralnych, które powstają zarówno w życiu osobistym, jak
i społecznym (por. KDK 16).
Dzięki wstydliwości następuje w człowieku integracja życia uczuciowo-płciowego, co z kolei prowadzi do harmonijnego rozwoju całej osoby,
ponieważ wstydliwość powstrzymuje od działania niezgodnego z własnym
sumieniem. Wstydliwość stanowi niezbędny środek do panowania nad sobą
i nad popędami. Jest ona również strażniczką sumienia i pozwala ludziom
harmonijnie się rozwijać38.
Od tego, jaką szatą okrywa się człowiek każdego dnia, będzie zależeć
jego życie. Czy będzie piękny, czysty i dobrze wychowany? Czy będzie
brzydki, brudny i źle wychowany? Zależy to w dużej mierze od wstydliwości, która kształtuje poczucie estetyki i wpływa na życie prywatne, społeczne
i duchowe człowieka. Wstydliwość wraz z sumieniem kształtuje wrażliwość
na dobro i zło, przede wszystkim jednak chroni człowieka jak szata. Osłania
człowieka oraz jego wartości przed niebezpieczeństwem.

THE SHYNESS AS THE SUBTLE ROBE OF THE MAN
Every day he will depend on what robe the man will cover itself with his life. Will
he be beautiful, clean and well behaved? Will he be ugly, dirty and ill mannered? It depends exactly on the shyness, which is shaping feeling aesthetics. From choice of the man,
whether he will be a shy man or does not influence his, social, spiritual private life. The
shyness along with the conscience is shaping the sensitivity to goods, to the evil. Above
all, it is protecting the man the same as the robe. It is protecting from danger very man,
as well as his values.
tłum. Anna Strama
Por. D. ADAMCZYK, Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola
Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) nr 1, s. 199.
38
Por. tamże, s. 200.
37
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Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini zwraca uwagę
na fakt, że w młodości człowiek zadaje sobie pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Papież zauważa,
że tylko Bóg potrafi dać na te pytania prawdziwą i pełną odpowiedź oraz
wskazuje, że dorośli powinni pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma
Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby Słowo Boże było dla nich kompasem wskazującym drogę1. Benedykt XVI stwierdza, że trzeba, aby Boże Słowo było przekazywane również z myślą o pomocy młodym ludziom w odkrywaniu ich powołania2.
Niniejszy artykuł podejmuje kwestię biblijnej katechezy powołaniowej.
Należy przyjąć, że istnieje odrębność między katechezą powołaniową skierowaną do chłopców a katechezą dla dziewcząt. W odniesieniu do chłopców
należy zwrócić większą uwagę na relację z Chrystusem opartą na przyjęciu
odpowiedzialności za swoją wiarę i wiarę innych osób, natomiast w odniesieniu do dziewcząt należy zwrócić uwagę na relację z Chrystusem opartą
BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini” (30.09.2010), Lublin 2011, 104. (skrót: VD)
2
Por. tamże.
1
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na więzi oblubieńczej. Biblijna katecheza powołaniowa będzie miała zatem
pewną tematykę wspólną zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców, oraz pewne elementy oddzielne dla każdej z tych grup. W pracy z dziewczętami należy podkreślać naukę o relacjach i uczyć je nawiązywania osobistej więzi
z Chrystusem, by usłyszeć głos Oblubieńca, zaś u chłopców należy zwrócić
uwagę na przyjmowanie odpowiedzialności za innych i uczyć ich otwarcia
na zaproszenie Chrystusa, by przyjąć odpowiedzialność za Kościół. W katechezie powołaniowej do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie wystarczy
mówić o przyjaźni z Jezusem, o wyborze Boga w życiu, o służbie Bogu i ludziom, ponieważ do tego wezwany jest każdy człowiek.
Niniejszy artykuł podejmuje kwestię katechezy powołaniowej skierowanej do dziewcząt. Katecheza dla chłopców zostanie przedstawiona w oddzielnej publikacji. Dotychczas ukazały się teksty podejmujące problematykę
biblijnych przykładów ludzi wiary3, które można włączyć również w nurt
katechez poświęconych powołaniu. Niniejsza publikacja wchodzi w zakres
katechetyki materialnej, podejmującej zagadnienie doboru i porządkowania
istotnych treści katechezy w programach, podręcznikach i procesie dydaktycznym, w ramach której dokonuje się również weryfikacja ortodoksyjności
treści i ich związku z nauczaniem Kościoła4. Skierowana jest głównie do katechetyków, zwłaszcza tych interesujących się programowaniem katechezy
i katechezą biblijną.

UWAGI OGÓLNE O BIBLIJNEJ KATECHEZIE POWOŁANIOWEJ
Biblijna katecheza prowadzi wierzących do słuchania Słowa Bożego,
pomaga im zrozumieć najgłębszy sens przymierza Boga z ludźmi, przygotowuje ich na przyjęcie własnego powołania jako odpowiedzi na Boże wezwanie, ukazuje wielkie postaci Starego i Nowego Testamentu wezwane przez
Boga do współdziałania w realizacji historii zbawienia, w sposób szczególny
zwraca uwagę na Maryję5. Biblijna katecheza powołaniowa winna wdrożyć
3
Por. B. STYPUŁKOWSKA, Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu
katechetycznym, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 3 (40), s. 117–139; tenże, Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej, „Veritati et Caritati” 1 (2013), s. 50–77.
4
Por. Z. MAREK, Katechetyka. Podział, [w:] Encyklopedia Katolicka, 8, Lublin 2000,
k. 1022; P. TOMASIK, Metodologia katechetyki – podstawowe zagadnienia, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2 (2007), s. 281.
5
Por. MIĘDZYNARODOWY KONGRES BISKUPÓW I INNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWOŁANIA DUCHOWNE, Rozwój duszpasterstwa powołań w Kościołach par-
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katechizowanych w umiejętność słuchania Bożego Słowa, wychodząc z założenia, że Bóg mówi do człowieka i jest z nim w dialogu6. Chodzi o modlitewne słuchanie Słowa Bożego i poznawanie Chrystusa na kartach Pisma
Świętego. Dlatego katecheza powinna zwracać uwagę na budowanie osobistej relacji katechizowanych z Chrystusem, który ich powołuje. U chłopców
na pierwszy plan wysuwa się odkrywanie swojego miejsca w Kościele, natomiast specyfiką biblijnej katechezy powołaniowej skierowanej do dziewcząt
jest aspekt oblubieńczy. Dziewczęta winny rozwijać w sobie relację z Chrystusem-Oblubieńcem, nawet jeśli w przyszłości nie wybiorą życia konsekrowanego. W tradycji bowiem każda dusza jest oblubienicą Chrystusa i dlatego w szerszym znaczeniu oblubienicą Chrystusa można nazwać każdego
chrześcijanina. W tekstach biblijnych oblubienicą Boga jest lud Boży, zaś oblubienicą Chrystusa – Kościół.
Katechetyczna interpretacja biblijna ze swymi trzema etapami (zrozumieniem wyrazowym, teologicznym i egzystencjalnym) sprzyja słuchaniu
Boga. Etap wyrazowy jest podstawą do teologicznego zrozumienia, a to
z kolei jest punktem wyjścia do zastosowania Słowa Bożego w swoim życiu,
co przynależy do etapu zrozumienia egzystencjalnego. W strukturze lectio
divina dwa pierwsze etapy wchodzą w zakres lectio, etap trzeci przynależy do
meditatio. Katecheza biblijna winna tak wdrażać uczniów do praktyki lectio
divina, by wpływała ona na styl życia polegający na słuchaniu słowa Bożego i zachowywaniu go. Do tej praktyki zachęca Benedykt XVI w adhortacji
Verbum Domini, mówiąc, że ona właśnie najlepiej służy spotkaniu z Chrystusem, żywym Słowem Bożym7. Rozwijając umiejętność dialogu z Bogiem
można przygotować katechizowanych do podejmowania życiowych decyzji
w świetle Bożego Słowa. Czytanie Pisma Świętego wymaga kontekstu modlitwy, bowiem tylko dzięki medytacji można zrozumieć słowo w jego wymiarze egzystencjalnym. Meditatio jest praktyką monastyczną, która polega
na długotrwałej recytacji danego tekstu i stopniowe zderzanie go z życiem.
W ten sposób dochodzi się nie tylko do zrozumienia danego fragmentu biblijnego, ale również do wyjaśnienia, co należy uczynić w danej sytuacji8. Uczeń,
stosując biblijną medytację, może uczyć się dialogu z Bogiem. Rozeznawanie
Bożej woli na modlitwie polega na doświadczeniu pokoju i pocieszenia. Jest
tykularnych. Doświadczenie przeszłości i plany na przyszłość. Dokument końcowy wydany staraniem Kongregacji: Kościołów Wschodnich, Zakonników i Instytutów świeckich, Ewangelizacji
Narodów, Wychowania Katolickiego, Rzym 10–16 maja 1981 r., n. 26.
6
Por. VD 6.
7
Por. tamże 87.
8
Por. SZ. HIŻYCKI, Czy mnich może złamać obietnicę daną przełożonemu? O pewnym
prowokującym wątku w XVII „Rozmowie” Jana Kasjana, „Cenobium” (2017) nr 24 s. 72.
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to możliwe dla osób w różnym wieku, dlatego żaden katecheta nie powinien
sądzić, że jego uczniowie są na to zbyt młodzi. Bóg prowadzi dialog z każdym człowiekiem. Powinnością katechety jest nauczenie katechizowanych
rozmowy z Bogiem, zaś wychowanie do modlitwy wymieniane jest wśród
podstawowych zadań katechezy9.

PROPOZYCJA TEKSTÓW BIBLIJNYCH
W KATECHEZIE POWOŁANIOWEJ DLA DZIEWCZĄT
Metafora Oblubieńca i godów weselnych w Nowym Testamencie ma
swoje korzenie w Starym Testamencie10, gdzie obraz małżeństwa, zaślubin
lub zaręczyn szeroko stosowany jest na przedstawienie przymierza Izraela
z Bogiem (por. Oz 2, 21–22; Jr 2, 2; Iz 62, 4–5). Izrael nierzadko ukazywany
jest jako oblubienica (por. Iz 49, 18; 61, 10; 62, 5), małżonka (por. Ez 16, 32;
Iz 54, 6), a Bóg jako Oblubieniec (por. Iz 61, 10; 62, 5), albo małżonek (por.
Oz 2, 18; Iz 54, 5).
W ośmiu zdaniach w Ewangeliach występują terminy nymphē lub nymphios, które w sześciu przypadkach oznaczają oblubienicę lub oblubieńca11.
Fragmenty te pochodzą z niezależnych od siebie tradycji: z mowy Jezusa
o gościach weselnych (por. Mk 2, 18–20), z przypowieści o dziesięciu pannach (por. Mt 25, 1–10), z opisu wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1–11)
i ze słów Jana Chrzciciela o przyjacielu Oblubieńca (por. J 3, 25-30). W opisie wesela w Kanie Galilejskiej Oblubieniec jest jedną z postaci (por. J 2, 9),
w pozostałych przypadkach natomiast terminy te pełnią funkcję metaforyczną, obrazując pewne aspekty posługi Chrystusa. Sam Jezus identyfikuje się
z Oblubieńcem wprost (por. Mk 2, 18–20; Mt 25, 1–10; J 3, 28–30) lub domyślnie (por. Mt 22, 1–14; J 2, 9; 4, 1–42; 12, 1–3; 20, 1–18). W Ewangelii według św.
Jana naśladowcy Jezusa przyjmują rolę oblubienicy12.
Biblijna katecheza powołaniowa dla dziewcząt może być prowadzona w ramach rekolekcji powołaniowych organizowanych np. przez domy
9
Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Dyrektorium ogólne o katechizacji
(DOK), Poznań 1998, 85; KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (PDK), Kraków 2001, 27.
10
Por. A. PACIOREK, Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa
2013, s. 248–249.
11
Por. J. McWHIRTER, Oblubienica, Oblubieniec, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz
tematów czterech Ewangelii, red. J.B. GREEK, J.K. BROWN, N. PERRIN, Warszawa 2017,
s. 512.
12
Por. tamże.
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zakonne. Spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie Bożym, skierowanym do
człowieka w atmosferze wyciszenia i medytacji, może być dla dziewcząt inspirujące do pogłębiania więzi z Bogiem poprzez kontakt z Pismem Świętym. Do takich spotkań proponowane są teksty biblijne, które ukazują relację
oblubieńczą między człowiekiem a Bogiem. Wydaje się, że predyspozycje
kobiet do zwracania uwagi na relacje międzyludzkie mogą być przydatne
również w odniesieniu do życiowego powołania, w którym chodzi przede
wszystkim o pogłębianie relacji z Bogiem, bez względu na wybór stanu życia. Biblijna katecheza powołaniowa skierowana do dziewcząt może koncentrować się wokół pięciu zagadnień: oczekiwania na przyjście Oblubieńca,
uczty z Bogiem, przyjaciół Oblubieńca, zapachu Oblubieńca i oblubienicy
oraz odpowiedzi na Słowo. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w kolejnych
punktach.

OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE OBLUBIEŃCA
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa jest motywem wielu biblijnych tekstów, zwłaszcza mów eschatologicznych (por. Mt 24–25; Mk 13;
Łk 21, 8–36; J 16, 16–33). Można je również rozpatrywać jako oczekiwanie na
przyjście Oblubieńca (por. Mt 25, 6). W końcowej części Apokalipsy znajduje
się wezwanie: „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto usłyszy, niech
powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech
wody życia darmo zaczerpnie” (Ap 22, 17). Duch w Apokalipsie powiązany
jest z Bożym objawieniem i natchnieniem prorockim. Nie jest to wprost Duch
Święty, oznacza on Boże działanie. Duch podpowiada prorockie: przyjdź13.
Jest to Duch, który przemawia do Kościoła i Nim kieruje14. Należy Bożemu
Duchowi okazać posłuszeństwo. Oblubienica jest symbolem Kościoła jako
społeczności zbawionych związanej jak małżeństwo z Chrystusem15. Życie
konsekrowane pełni rolę eschatologicznego znaku ze względu na ślub dziewictwa, który rozumiany jest zawsze przez tradycję jako zapowiedź ostatecznego świata, który już dzisiaj działa i przemienia całego człowieka, zapowiedź przyszłego zmartwychwstania i chwały Królestwa Niebieskiego16.
Zatem w katechezie powołaniowej można rozpatrywać cytowany wyżej
13
Por. M. WOJCIECHOWSKI, Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica,
Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2012, s. 131, 398.
14
Por. tamże, s. 131.
15
Por. tamże, s. 398.
16
Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie „Vita consecrata” (25.03. 1996), Kraków 1998, 26. (skrót: VC)

392

Beata Stypułkowska

tekst jako wołanie Oblubienicy-kobiety konsekrowanej do Chrystusa-Oblubieńca z prośbą o przyjście i nawiedzenie.
Obecność Chrystusa w Kościele i Jego nawiedzenie sugerują również
inne teksty Apokalipsy. Jednym z nich jest tekst z początku Objawienia
przedstawiający Chrystusa „kogoś podobnego do Syna Człowieczego”(Ap
1, 13) przechadzającego się pośród świeczników (por. Ap 1, 9–20), przepasanego na piersiach złotym pasem. Pas na piersiach nosili arcykapłani, w Apokalipsie również aniołowie. Złoto jest królewskim i boskim atrybutem, złota
nić występuje też u arcykapłana. Termin „piersi” zastosowany w tym tekście
(gr. mastoi) normalnie oznacza piersi kobiece, do mężczyzny odnosi się tylko w Pieśni nad pieśniami (por. Pnp 1, 2), gdzie chodzi o piersi oblubieńca.
Jeśli nie występuje tu błąd w grece Apokalipsy, mamy do czynienia ze skojarzeniem z tym motywem i alegorycznym odczytaniem Pieśni nad pieśniami przez odniesienie jej do Boskiego Oblubieńca17. Do Kościoła w Laodycei
skierowane są słowa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”
(Ap 3, 20). Tekst ten może odnosić się do alegorycznie rozumianego fragmentu z Pieśni nad pieśniami (por. Pnp 5, 2), w którym narzeczony puka
do narzeczonej. Przez rabinów ten motyw jest rozumiany jako apel o nawrócenie18.
Pieśń nad pieśniami jest jedną z pięciu ksiąg (zwojów) Megillot19, przeznaczoną do publicznego czytania w Święto Paschy i przed nabożeństwem
rozpoczynającym szabat, w piątek wieczorem20. W Pieśni nad pieśniami
przedstawiono miłość dwojga młodych ludzi. Synagoga i Kościół są zgodne
co do religijnej interpretacji Pieśni. Opiewa ona miłość Pana do swego ludu,
względnie w przypadku chrześcijan miłość Chrystusa do Kościoła lub indywidualnej duszy21. Księga ta bywa interpretowana metodą alegoryczną,
typiczną i dosłowną. Metoda alegoryczna i typiczna wyjaśniają utwór jako
pochwałę miłości Boga do Izraela lub Chrystusa do Kościoła. Metoda do-

Por. M. WOJCIECHOWSKI, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 117.
Por. tamże, s. 170.
19
Megillot to nazwa oznaczająca zwoje, nadawana zbiorowi pięciu najkrótszych
ksiąg Pism, trzeciej części Biblii hebrajskiej: Pnp, Rt, Lm, Koh, Est – Słownik wiedzy biblijnej,
red. naukowa B.M. METZGER, M.D. COOGAN, konsultacja wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1996, s. 511.
20
Por. Słownik wiedzy biblijnej, dz. cyt., s. 511; Katolicki komentarz biblijny, red. naukowa wyd. oryginalnego R.E. BROWN, J.A. FITZMYER, R.E. MURPHY, red. naukowa wyd.
polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2001, s. 547.
21
Por. Katolicki komentarz biblijny, dz. cyt., s. 548.
17
18
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słowna rozumie tę pieśń jako hymn na cześć ludzkiej miłości oblubieńczej22.
Miłość oblubieńcza przedstawiona jest w różnych przejawach i aspektach,
ale przenika cały utwór. Mówi się tu o wzajemnym poszukiwaniu i odnajdywaniu się dwojga, o trudnościach stojących na drodze do połączenia się
zakochanych; wiele razy wyraża się wzajemny ich zachwyt23.
Kierując się zasadami katechetycznej interpretacji biblijnej24, wychodzącej od zrozumienia wyrazowego, należy przyjąć, że chrześcijańska lektura
Pieśni nad pieśniami może odbywać się na płaszczyźnie sensu dosłownego.
Nie przeszkadza to w zrozumieniu teologicznym, gdyż sens dosłowny jest
jednocześnie sensem teologicznym. Tradycyjna interpretacja chrześcijańska
Pieśni nad pieśniami wyrosła z chrystocentrycznego rozumienia Starego
Testamentu25. Wiele szczegółów z geografii Palestyny oraz z życia i historii
Izraela budzi skojarzenia teologiczne. Poza tym utwór powstał w środowisku mędrców Izraela, którzy reprezentowali żywą tradycję biblijną Starego
Testamentu26. Metoda alegoryczna i metoda typiczna nie mają mocnego uzasadnienia. Tekst pieśni nie zawiera żadnej sugestii, która by wskazywała, że
należy ją rozumieć przenośnie. Poza tym przenoszenie na Boga lub Chrystusa różnych realistycznych szczegółów jest ryzykowne27. Nie przeszkadza to
jednak w duchowym pogłębieniu wyrazowego zrozumienia, gdyż historyczny sens nie wyczerpuje znaczenia Pieśni nad pieśniami. Motyw wzajemnego
poszukiwania i odnajdywania się Boga i człowieka można znaleźć również
na kartach Ewangelii, gdzie Jezus przychodzi szukać tego, co zginęło (por.
Mt 18, 11). Szukanie Boga przez człowieka jest natomiast wynikiem głębokiej
potrzeby, o czym świadczy pierwsze pytanie Jezusa skierowane do uczniów
(por. J 1, 38). W biblijnej katechezie w odniesieniu do Pieśni nad pieśniami
można wykorzystać starożytne komentarze posługujące się alegoryczną metodą28 stosującą „głos Ojców”29.
22
Por. J. Warzecha, Miłość potężna jak śmierć (Pieśń nad pieśniami ), [w:] Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 7: Pieśni Izraela, oprac. A. Strus, J. Warzecha, J. Frankowski, Warszawa 1988, s. 153.
23
J. WARZECHA, Miłość potężna jak śmierć, art. cyt., s. 154.
24
Por. B. STYPUŁKOWSKA, Biblijna formacja katechetów, Częstochowa 2015, s. 279–314.
25
Por. Katolicki komentarz biblijny, dz. cyt., s. 548.
26
Por. J. WARZECHA, Miłość potężna jak śmierć, art. cyt., s. 170.
27
Por. J. WARZECHA, Miłość potężna jak śmierć, art. cyt., s. 162-163; Katolicki komentarz biblijny, dz. cyt., s. 548.
28
Por. GRZEGORZ z NYSSY, Homilie do Pieśni nad pieśniami, Wstęp, tłumaczenie,
przypisy M. PRZYSZYCHOWSKA, Kraków 2007; ORYGENES, Komentarz do Pieśni nad
pieśniami i Homilie o Pieśni nad Pieśniami, przekł. S. KALINKOWSKIEGO, Kraków 1994.
29
Por. B. STYPUŁKOWSKA, Biblijna formacja katechetów, dz. cyt., s. 366.
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W przypowieści o dziesięciu pannach (por. Mt 25, 1–13) Jezus do siebie odnosi obraz Oblubieńca30. Łączy ideę Mesjasza-Oblubieńca i sędziego
czasów eschatologicznych z ideą Boga-Oblubieńca narodu wybranego31. Naśladowcy Jezusa ukazani są jako goście weselni, przyjaciółki oblubieńca32.
Św. Tomasz z Akwinu, przytaczając wypowiedzi Ojców Kościoła na temat
tej przypowieści, cytuje św. Grzegorza Wielkiego, który mówi, że „panny
mądre to ci, którzy prawdziwie wierzą i sprawiedliwie żyją”33. Dziesięć panien oznacza ogólną liczbę tych, którzy przyjęli naukę Jezusa i oczekują Jego
przyjścia. Według palestyńskiego zwyczaju w czasie ostatniego aktu ceremonii małżeńskich, kiedy oblubieniec miał przeprowadzić oblubienicę do swojego domu, weselny orszak dziewcząt oczekiwał w domu na jego przybycie34. Uczta ślubna rozpoczynała się wieczorem, po całym dniu wypełnionym
tańcem. Druhny pozostawiały pannę młodą, której towarzyszyły, i udawały
się z pochodniami na spotkanie pana młodego. Następnie przyprowadzały
go do oblubienicy i wszystkich razem odprowadzały do domu pana młodego. Oblubieniec przybywał zwykle z opóźnieniem35. Ewangelista utożsamia
Jezusa z panem młodym i domyślnie łączy ucztę z radością związaną z Jego
obecnością. Jezus daje do zrozumienia, że paruzja będzie momentem radości
i ostatecznym aktem zjednoczenia się z Bogiem36.
Św. Hieronim mówi o tradycji żydowskiej, że Mesjasz przyjdzie w środku nocy, na wzór owej nocy w Egipcie, kiedy sprawowano Paschę, i przyszedł niszczyciel, Pan obszedł namioty, a krwią baranka zostały poświęcone
drzwi37. Św. Hieronim mówi również o zwyczaju swoich czasów, że w wigilię Paschy nigdy nie rozpuszczało się ludu przed północą, oczekując przyjścia Chrystusa. Dopiero, kiedy północ minęła, wszyscy bezpiecznie zaczynali
Por. S. LEGASSE, La Parabole des Dix Vierges (Mt 25, 1–13). Essai de synthèse historico-litteraire, [w:] Les Paraboles Evangeliques. Perspectives nouvelles, red. J. DELORME, s. 351.
31
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału –
Komentarz, Poznań 2004, s. 318–319.
32
Por. J. McWHIRTER, Oblubienica, Oblubieniec, art. cyt., s. 513; Katolicki komentarz
biblijny, dz. cyt., s. 971.
33
ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Ewangelia Ojców Kościoła, wyboru i przekładu dokonał
J. Salij, Poznań 2001, s. 333.
34
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 319.
35
Por. C.S. KEENER, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. naukowa wyd. polskiego K. BARDSKI, W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2000, s. 67.
36
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 319; J. McWHIRTER,
Oblubienica, Oblubieniec, art. cyt., s. 513.
37
Por. HIERONIM ZE STRYDONU, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza,
z łacińskiego przeł. i przypisami opatrzył J. KORCZAK, Kraków 2008, s. 179.
30
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świętować38. Mądre lub głupie zachowanie panien stanowi przykład dla naśladowców Chrystusa. Przygotowani wejdą do Królestwa Bożego, nieprzygotowani nie zostaną do Niego wpuszczeni39. Mądrość i gotowość stanowią
tutaj synonimy. Mądrość polega na rozumieniu eschatologicznej perspektywy nauczania Jezusa oraz na życiu zgodnym z eschatologicznym oczekiwaniem ostatecznego przyjścia Boga40, jest praktyczną wiedzą dotyczącą
zbawienia41. Wyrazem nieroztropności jest zaniedbanie tego, co konieczne,
aby można było wejść z Oblubieńcem na gody weselne. Jezus nie precyzuje,
co należy rozumieć pod symbolem oliwy42. Św. Hieronim wyjaśnia, że „oliwę mają te dziewice, które stosownie do wiary ozdobione są też uczynkami.
Nie mają oliwy te, które wydają się wprawdzie wyznawać podobną wiarę
w Pana, ale zaniedbują cnotliwe uczynki”43.
O braku oliwy i nieudzielaniu jej przez roztropne nieroztropnym św.
Hieronim pisze, że „każdy bowiem otrzyma nagrodę za swoje uczynki.
Nie mogą w dzień sądu cnoty jednych łagodzić wad drugich”44. Również
współcześni komentatorzy wskazują, że oliwa symbolizuje dobre uczynki.
Odmowa roztropnych panien nie jest spowodowana brakiem miłości czy też
niechęcią udzielenia pomocy. Oblubieniec jest równie nieczuły na prośby panien nieroztropnych, stąd można wysnuć wniosek, że w sprawie zbawienia,
w momencie paruzji, będą się liczyć wyłącznie własne uczynki i osobista gotowość, dobre uczynki roztropnych nie mogą być zaliczone innym, bowiem
gotowość przyjęcia zbawienia jest ostatecznie osobistą odpowiedzialnością45.
W kontekście katechezy powołaniowej warto zwrócić uwagę na to, że osoby konsekrowane są dla świata „znakiem Ducha Świętego wskazującym
na nową przyszłość, rozjaśnioną światłem wiary i chrześcijańskiej nadziei.
Napięcie eschatologiczne przeobraża się w misję, aby Królestwo rozszerzało się
już tu i teraz. Wezwanie Przyjdź, Panie Jezu! łączy się z inną prośbą: Przyjdź
Królestwo Twoje!”46. Zatem osoby konsekrowane, dzięki ślubowi dziewictwa

Tamże.
Por. J. McWHIRTER, Oblubienica, Oblubieniec, art. cyt., s. 513.
40
Por. A. PACIOREK, Przypowieści Jezusa, dz. cyt., s. 251.
41
Por. Katolicki komentarz biblijny, dz. cyt., s. 971.
42
Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 319.
43
HIERONIM ZE STRYDONU, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, dz. cyt.,
s. 179.
44
Por. tamże, s. 180.
45
Por. Katolicki komentarz biblijny, dz. cyt., s. 971–972; J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 320.
46
VC 27.
38
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rozumianego przez tradycję jako zapowiedź ostatecznego świata47, są znakiem miłości Kościoła do Chrystusa-Oblubieńca i eschatologicznym obrazem
niebieskiej Oblubienicy48 w oczekiwaniu na Jego przyjście.

UCZTA Z BOGIEM
Ewangelie zawierają liczne obrazy Jezusa spożywającego posiłki z innymi ludźmi. Podają również przypowieści lub wypowiedzi Jezusa, w których
używa On motywów uczt i posiłków49. Również Stary Testament zawiera
wiele historii sugerujących, że wspólne spożywanie posiłków mogło mieć
znaczenie religijne, np. mogło symbolizować zawarcie Przymierza (por.
Rdz 26, 26–31; 2 Sm 3, 29). Najważniejsze żydowskie święta były związane
z ceremonialnymi posiłkami (por. Wj 23, 14. 17; 34, 23; Pwt 16, 16–17; 1 Mch 4,
36–59; 2 Mch 10, 6–8, Est 9, 19–28). Dla Żydów posiłki były okazją do zawiązania wspólnoty z Bogiem oraz z innymi ludźmi. W tym kontekście istotna była tradycja związana z wyjściem z Egiptu50, na co wskazywały historie
przypominające o tym, jak Bóg nakarmił lud na pustyni manną (por. Wj 16),
przepiórkami (por. Lb 11, 31–34) i wodą ze skały (por. Wj 17; 1 Kor 10, 3–4).
Ponadto historia wyjścia pokazuje, że starsi Izraela jedli i pili w Bożej obecności jeszcze zanim dano Prawo (por. Wj 24, 9–11). Posiłki w Ewangeliach są
wydarzeniami symbolizującymi i aktualizującymi duchową wspólnotę ludzi,
dzięki której mogą oni się cieszyć Bogiem i sobą wzajemnie. Świętowanie jest
czymś bardziej niż poszczenie odpowiednim dla wyrażenia panowania Boga
głoszonego przez Jezusa. Dokonany przez Jezusa cud rozmnożenia chleba
ukazuje hojność Boga. Jezus w nauczaniu często używa symbolu uczty, aby
ukazać, jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź człowieka na taką
hojność i łaskę51. Rozmnożenie chleba w Ewangeliach synoptycznych ma
związek z Ostatnią Wieczerzą (por. Mt 14, 19 z Mt 26, 26; Mk 6, 41 z Mk 14, 22;
Łk 9, 16 z Łk 22, 19)52. W Ewangelii według św. Jana, która nie zawiera opisu
Ostatniej Wieczerzy, w opisie cudu rozmnożenia chleba został użyty wprost
Por. tamże 26.
Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony
staraniem Jana Pawła II, Obrzędy konsekracji dziewic. Wydanie wzorcowe, Katowice 2001, n. 1.
49
Por. M.A. POWELL, Braterstwo stołu, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz tematów
czterech Ewangelii, dz. cyt., s. 81.
50
Por. tamże, s. 82.
51
Por. tamże, s. 86.
52
Por. tamże, s. 83.
47

48
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eucharystyczny język (por. J 6, 51–57)53. Ewangelie wiążą również posiłek ze
spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem (por. Łk 24, 30–31; J 21, 9–140).
W przypowieści o zaproszonych na ucztę (por. Mt 22, 1–14) widzimy
sytuację, w której król przygotował ucztę weselną dla swojego syna. Jeśli król
wyobraża Boga Ojca, to jego syn symbolizuje samego Jezusa54. Tak interpretował tę przypowieść św. Hieronim, pisząc, że wszechmogący Bóg wyprawił
gody „Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, który jest zebrany tak spośród
Żydów, jak również pogan”55. Przypowieść nie koncentruje się na oblubieńcu, lecz na skandalicznym zachowaniu zaproszonych. Znaczący goście pozostawili zaproszenie bez odpowiedzi, zajmując się własnymi sprawami lub
znieważyli wysłańców, a nawet ich zabili. Rozgniewany król wysłał wojsko,
aby ich ukarać, a następnie zwołał przypadkowych ludzi, zapraszając ich
na ucztę. Wśród nich dostrzegł takiego, który nie przywdział szaty godowej. Król uznał to za zniewagę i surowo go ukarał56. Uczta weselna syna jest
wydarzeniem eschatologicznym, znakiem wypełnienia ery mesjańskiej57.
Wspólnota kościelna upatrywała siebie w osobach zaproszonych w drugim
etapie, mając świadomość, że i ona podlega sądowi58.
W zapowiedzi uczty mesjańskiej u proroka Izajasza (por. Iz 25, 6) użyto
terminu mišteh, który oznacza ucztę, uroczystość, święto59. Takie znaczenie
można przypisać wszystkim biblijnym ucztom, które symbolizują wspólnotę
z Bogiem. Księga Apokalipsy w wizji prorockiej przedstawia ucztę zbawionych z Bogiem jako ucztę godów Baranka (por. Ap 19, 6–9). Wesele Baranka związane jest z obrazem żony Baranka. Przedstawienie relacji Chrystusa i Kościoła jako zaślubin i małżeństwa znane jest z listów św. Pawła (por.
2 Kor 11, 2; Ef 5, 25). Jego tłem jest metafora małżeństwa na oznaczenie relacji Boga i Izraela, żony wiernej bądź niewiernej (por. Oz 2, 19–20; Jr 3, 20;
Ez 16, 8–14; Iz 49, 18; 50, 1; 54, 1–6; 62, 5). Żona Baranka oznacza lud Boży,
Kościół jako społeczność zbawionych, nierozerwalnie związaną z BaranPor. tamże, s. 83–84.
Por. J. McWHIRTER, Oblubienica, Oblubieniec, art. cyt., s. 513; A. PACIOREK, Przypowieści Jezusa, dz. cyt., s. 238.
55
ŚW. HIERONIM ZE STRYDONU, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, dz.
cyt., s. 153.
56
Por. A. PACIOREK, Przypowieści Jezusa, dz. cyt., s. 236.
57
Por. J. McWHIRTER, Oblubienica, Oblubieniec, art. cyt., s. 513.
58
Por. A. PACIOREK, Przypowieści Jezusa, dz. cyt., s. 238; W. CARTER, Resisting and
Imitating the Empire Imperial Paradigms in Two Matthaen Parables, „Interpretation” 56 (2002),
s. 269.
59
Por. T. BRZEGOWY, Księga Izajasza, rozdziały 13–39, Wstęp – Przekład z oryginału –
Komentarz, Częstochowa 2014, s. 379.
53
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kiem. Jest to więź duchowej miłości. Przygotowanie oznacza przypuszczalnie właściwe postępowanie60.
W kontekście katechezy powołaniowej warto wspomnieć o mszy św.
jako najważniejszym momencie w ciągu dnia dla osób konsekrowanych.
Słowo Boże odczytywane w Liturgii prowadzi do ofiary przymierza i uczty
łaski, czyli Eucharystii61. Biblijna katecheza ma uwrażliwiać na konieczność
karmienia się nieustannie słuchaniem Słowa Bożego62 i doprowadzać do
przyjmowania Eucharystycznego Pokarmu. Osoby myślące o życiu konsekrowanym powinny włączyć codzienną Eucharystię w swój tryb życia, aby
już zawczasu w pełni korzystać z zaproszenia na Bożą ucztę.

PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA
Termin „przyjaciel Oblubieńca”, w którym Oblubieniec oznacza Chrystusa, został użyty przez Jana Chrzciciela. Ostatni z proroków w ten sposób
określił siebie: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany.
Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi
i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu” (J 3, 28–29). Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia
oraz wskazywał na Mesjasza (por. Mk 1, 1–8; Mt 3, 1–12; Łk 3, 1–18; J 1, 19–
34). Określenie „przyjaciel Oblubieńca” związane jest ze słowami Jana o tym,
że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandała Jezusa (por. Mk 1, 7; J 1, 27).
Zdjęcie sandała jest w Starym Testamencie symbolem małżeńskim i oznacza
zrzeczenie się lub odebranie prawa do zawarcia małżeństwa z osobą, która
była danemu człowiekowi obiecana (por. Pwt 25, 5–10; Rt 4, 7).
Przyjaciel oblubieńca odgrywał ważną rolę na godach weselnych. Jego
zadaniem było nie tylko przygotowanie przyjęcia weselnego, ale i czuwanie
nad przestrzeganiem tradycyjnych zwyczajów związanych z zaślubinami.
Jan Chrzciciel, wyjaśniając swój stosunek do Chrystusa w sensie przyjaciela oblubieńca, określa swoje zadanie jako przygotowanie do zaślubin między Chrystusem a Jego ludem. Jan Chrzciciel nie jest Oblubieńcem, lecz Jego
najbliższym pomocnikiem. Ta rola napełnia go wielką radością. Wypełnia ją
wiernie, wskazując ustawicznie na Jezusa, kierując do Niego pośrednio swoich uczniów i przygotowując lud dla Niego63. Jan Chrzciciel nie rości sobie
Por. M. WOJCIECHOWSKI, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 349.
Por. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego, 10.
62
Por. VD 72.
63
Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, Wstęp – Przekład z oryginału –
Komentarz, Poznań-Warszawa 1975, s. 170.
60
61
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prawa do oblubienicy, do której przychodzi Oblubieniec-Jezus. Jan Chrzciciel jako przyjaciel Oblubieńca przygotowuje oblubienicę na przyjście Pana.
W ujęciu Jana Chrzciciela Mesjasz jest Oblubieńcem, a wspólnota mesjańska
Jego oblubienicą. Jest to oryginalna myśl chrystologiczna czwartej Ewangelii, podobnie jak radość mesjańska64. Według tradycji synoptycznej Jezus
odpowiada uczniom Jana Chrzciciela, że Jego naśladowcy nie mogą pościć,
dopóki oblubieniec jest z nimi (por. Mk 2, 18-20; Mt 9, 14-15; Łk 5, 33-35). Tematyka oblubieńca poruszona w związku z pytaniem uczniów Jana wskazuje na starożytny charakter materiału65. W szczególności Mateusz uwydatnia
królestwo niebieskie jako ucztę weselną (por. Mt 22, 1-14), a zamiast opisywać powrót Syna Człowieczego na końcu czasów, przedstawia spotkanie
oblubieńca ze swoją oblubienicą (por. Mt 25, 1- 13). Czwarta Ewangelia idzie
w tym jeszcze dalej66. Mesjańskie zaślubiny wspólnoty eschatologicznej nie
następują w niebie, jak w innych tradycjach (por. Ap 19, 7. 9; 21, 1. 9; 2 Kor 11,
2), ale Mesjasz posiada wspólnotę eschatologiczną już tu na ziemi67.
Oprócz Ewangelii św. Jana, również w Pieśni nad pieśniami występują przyjaciele oblubieńca (por. Pnp 5, 1) i osoby, których oblubienica pyta
o swojego umiłowanego (por. Pnp 3, 2-3), a ona sama jest nauczycielką innych
dziewcząt (por. Pnp 6, 1). Św. Grzegorz z Nyssy pisze, że dziewczęta, chcąc
odnaleźć ukazane im dobro, na przewodnika wybierają osobę, która tę drogę
już przeszła68. Kobieta konsekrowana dla Chrystusa jest oblubienicą, ale dla
innych ludzi jest przyjacielem Oblubieńca, a jako przyjaciel może innych do
Oblubieńca doprowadzać. Dlatego też w kontekście katechezy powołaniowej warto mówić o możliwości i potrzebie kierownictwa duchowego, jakie
młodzi mogą otrzymać od swoich księży i osób konsekrowanych. Kierownik
duchowy powinien pomagać osobie prowadzonej w odpowiadaniu na usłyszane słowo Boże, które powinno być światłem w życiu (por. Ps 119, 105).
Benedykt XVI zwraca uwagę, że autentycznym powołaniom do życia konsekrowanego i do kapłaństwa sprzyja wierny kontakt ze słowem Bożym69.

Por. S. MĘDALA, Ewangelia według św. Jana, rozdziały 1–12, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2008, s. 439.
65
Por. tamże.
66
Por. tamże.
67
Por. tamże.
68
Por. GRZEGORZ Z NYSSY, Homilie do Pieśni nad pieśniami, dz. cyt., s. 224.
69
Por. VD 104.
64
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ZAPACH OBLUBIEŃCA I OBLUBIENICY
Św. Grzegorz z Nyssy w swoich homiliach na temat rozważań Pieśni
nad pieśniami wiele uwagi poświęca zapachowi Oblubieńca i oblubienicy, co
umotywowane jest licznymi wzmiankami o zapachach w tej księdze. Przez
perfumy autor homilii rozumie „cnoty, takie jak mądrość, roztropność, sprawiedliwość, męstwo, rozsądek i tym podobne; każdy, kto na miarę własnych
sił i zgodnie z własnym wyborem napełnia się nimi, otacza się takim lub innym zapachem: jeden zapachem roztropności lub mądrości, inny sprawiedliwości czy męstwa […] zdarza się i taki, który ma w sobie zmieszany zapach
wszystkich tych perfum”70. Zapach Oblubieńca jest dla oblubienicy znakiem
rozpoznawczym. Co więcej, oblubienica pachnie Jego zapachem71.
Chrystusowi w Ewangeliach ofiarowano cztery zapachy: mirrę (por.
Mt 2, 11; Mk 15, 23; J 19, 39), aloes (por. J 19, 39), nard (por. Mk 14, 3–9;
Mt 26, 6–13; J 12, 1–8) i kadzidło (por. Mt 2, 11). Mirra72 jest wonną żywicą
rosnącą w Arabii, Abisynii i Izraelu. Była bardzo ceniona od najdawniejszych
czasów (por. Rdz 37, 25), razem ze złotem i kadziłem jest znakiem bogatych
darów przyniesionych nowo narodzonemu Chrystusowi przez mędrców
ze Wschodu (por. Mt 2, 11). Mirra służyła do wyrobu pachnących esencji.
Używano jej jako dodatku do świętego olejku (por. Wj 30, 23), jako perfum do
pielęgnacji ciała (por. Est 2, 12), szat (por. Ps 45, 9) i pościeli (por. Prz 7, 17).
Używano jej również do balsamowania (por. J 19, 39). Aloes wspominany
w Biblii jest wonnym drzewem uzyskiwanym z drzewa aloesowego bądź
sandałowego i używanym jako pachnidło. Wymienia się go obok innych
pachnących substancji, takich jak mirra i kasja (por. Ps 45, 8; Pnp 4, 14).
Niektórzy uczeni uważają, że aloes, który przyniósł Nikodem na pogrzeb Jezusa (por. J 19, 39) był aloesem leczniczym, gorzką rośliną, jakiej
używali Egipcjanie przy balsamowaniu. Inni jednak wskazują, że słowa te
mogą odnosić się do cennego pachnidła, być może używanego do nasączania
całunu73. Nard74 to pachnący balsam lub wonności importowane z HimalaGRZEGORZ Z NYSSY, Homilie do Pieśni nad pieśniami, dz. cyt., s. 34.
„Mój nard dawał jego woń. Woreczkiem olejku z mirry jest dla mnie mój ukochany” – Pnp 1, 12–13 (tłum. M. PRZYSZYCHOWSKIEJ).
72
Por. Mirra, [w:] Encyklopedia biblijna, red. P.J. ACHTEMEIER, Warszawa 1999,
s. 768; F. RIENECKER, G. MAIER, Leksykon biblijny, red. naukowy wyd. polskiego
W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2001, s. 496.
73
Por. Aloes, [w:] Encyklopedia biblijna, dz. cyt., s. 25; F. RIENECKER, G. MAIER,
Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 21.
74
Por. Nard, [w:] Encyklopedia biblijna, dz. cyt., s. 816; F. RIENECKER, G. MAIER,
Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 523.
70

71

Biblijna katecheza powołaniowa…

401

jów w alabastrowych pudełkach i używane przy szczególnych okazjach (por.
Pnp 1, 12; 4, 13.14). W Nowym Testamencie podkreślona została jego wartość, jaką było w przybliżeniu całoroczne wynagrodzenie (por. Mk 14, 3–5;
J 12, 3–5). Nardowy olejek wylała kobieta z Betanii na stopy lub głowę Chrystusa przed Jego męką (por. Mk 14, 3–9; Mt 26, 6–13; J 12, 1–8). Kadzidło75 to
mieszanina aromatycznych żywic i korzeni, wytwarzana przez ludzi zajmujących się sporządzaniem wonności (por. Wj 37, 29) ze składników szczegółowo wymienionych w Piśmie Świętym (por. Wj 30, 34–35). Kadzidło wykorzystywano zazwyczaj do kultu, jednak miało ono także świeckie zastosowanie
jako drogocenna wonność (por. Pnp 3, 6; 4, 6.14). Kadzidło przeznaczone dla
celów kultu było zapewne inne niż to dla celów świeckich i uważano je za
święte (por. Wj 30, 37–38). Wykorzystywano je w ofiarach kadzielnych (por.
Wj 30, 34), jak również dodawano do ofiar pokarmowych (por. Kpł 2, 1), by
nadać ofierze miłą woń. Ofiarę z kadzidła porównywano do modlitwy (por.
Ps 141, 2; Łk 1, 10; Ap 5, 8; 8, 3–4). Kadzidło jest jednym z darów mędrców ze
Wschodu ofiarowanych Chrystusowi (por. Mt 2, 11).
W perykopie o namaszczeniu w Betanii, którą podają trzej Ewangeliści
(por. Mk 14, 3–9; Mt 26, 6–13; J 12, 1–8), mowa jest o tym, że olejek wylany na stopy Chrystusa napełnił zapachem cały dom (por. J 12, 3). Kobieta
w Betanii76, przez swój prorocki czyn (namaściła Mesjasza-Oblubieńca na
pogrzeb), głosiła Ewangelię o miłości Kościoła do Oblubieńca i była to zarazem jej osobista Ewangelia. Czynu prorockiego mogła dokonać osoba, która
najpierw słuchała Jezusa, siedziała u Jego stóp tak jak Maria. Jej czyn był
odpowiedzią na Boże słowo, zastosowała słowo Boże w swoim życiu, słowo
Boże w niej wydało owoc w postaci czynu. Można do nich odnieść słowa:
„Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 28).
W opisie namaszczenia w Betanii mowa jest o tym, że gdziekolwiek będzie
głoszona ta Ewangelia na całym świecie, woń olejku będzie się rozchodzić
razem z nauczaniem Ewangelii i Ewangelia stanie się jej upamiętnieniem77.
Nauczanie Ewangelii, czyli głoszenie słowa Bożego, jest rozprowadzaniem
zapachu Oblubieńca. Kto przygotowuje ów nard, mówi, że sam jest wonią
Chrystusa (por. 2 Kor 2, 15–17).
W kontekście katechezy powołaniowej warto podkreślić powiązanie
głoszenia Chrystusa z Jego naśladowaniem i upodobnieniem się do Niego.
75
Por. Kadzidło, [w:] Encyklopedia biblijna, dz. cyt., s. 498–499; F. RIENECKER, G. MAIER, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 336–337.
76
Św. Jan podaje, że była to Maria, siostra Łazarza: J 12, 3.
77
Por. GRZEGORZ Z NYSSY, Homilie do Pieśni nad pieśniami, dz. cyt., s. 63; por.
Mt 26, 13.
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„Pachnieć zapachem Oblubieńca” może tylko ten, który naśladuje Jego cnoty
i upodabnia się do Niego. Św. Grzegorz z Nyssy pisze, że ten, „kto zamierza
oddawać się służbie Bożej, nie będzie dymiącym dla Boga kadzidłem, zanim
wpierw nie stanie się mirrą, to znaczy zanim nie uśmierci swoich członków,
które są na tym świecie, zanim nie zostanie pogrzebany wraz z Tym, który
ze względu na nas przyjął śmierć”78. Zanurzeniem się w śmierć Chrystusa
jest chrzest święty (por. Rz 6, 3). Chrzest święty jest zerwaniem z grzechem,
co zakłada stałą pracę nad sobą, ciągłą walkę z grzechami, rozwijanie cnót
i systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty. Św. Hieronim napisał, że
„nasza pokuta jest dla Zbawiciela wonnym olejkiem. Patrz, jak wielkie jest
miłosierdzie Zbawiciela: grzechy nasze wydają zły zapach, są zgnilizną. Jeśli
jednak będziemy za nie czynili pokutę, jeśli je będziemy opłakiwali, rozkładające się grzechy nasze staną się wonnym olejkiem dla Pana […] moje łzy
i moja pokuta staną się dla mnie chrztem”79. Św. Grzegorz z Nazjanzu pokutę
określił jako „mozolny chrzest”80, dlatego też w katechezie młodzieżowej należy podkreślać związek między pokutą a chrztem, koniecznością życia w łasce chrztu świętego i rozwijania świadomości chrztu. Może to się dokonywać
w ramach katechezy mistagogicznej81. Upodabnianie się do Chrystusa zależne jest od stawania się z Nim jednym ciałem, co dokonuje się w Eucharystii,
pamiątce śmierci Pana (por. 1 Kor 11, 26). Tak jak Kościół jest Ciałem Chrystusa, tak poszczególni Jego członkowie mają stanowić z Nim jedno. Dzięki
Eucharystii stajemy się Ciałem Chrystusa, „każdy bowiem upodabnia się do
tego, czym się karmi”82. Upodabnianie się do Chrystusa związane jest również z życiem w Duchu Świętym. W katechezie młodzieżowej zagadnienie to
jest omawiane w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania, a następnie w katechezie po sakramencie bierzmowania, gdy mowa jest o rozwijaniu łaski sakramentalnej.

GRZEGORZ Z NYSSY, Homilie do Pieśni nad pieśniami, dz. cyt., s. 107.
ŚW. HIERONIM, Komentarz do Ewangelii św. Marka, [w:] Karmię was tym, czym sam
żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne, red. M. STAROWIEYSKI, rok B,
Kraków 2014, s. 274.
80
ŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, Orationes, 39, 17; cyt. za: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 980.
81
Por. B. STYPUŁKOWSKA, Biblijna katecheza o miłosierdziu w okresie paschalnym w ramach katechezy mistagogicznej, „Veritati et Caritati” 5(2015), s. 211–233.
82
Por. tamże, s. 227.
78
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ODPOWIEDŹ SŁOWU
Najświętsza Maryja Panna w sposób najlepszy odpowiedziała na słowo
skierowane do Niej przez Boga, a „w zaciszu rodzinnego domu w Nazarecie
żyła w cichej kontemplacji, rozważając w swym sercu mądrość Jezusa”83.
Dlatego też w katechezie biblijnej nie sposób pominąć tekstów o Maryi,
zwłaszcza z Ewangelii według św. Łukasza, w której powtarza się zwrot
o tym, że Maryja zachowywała wszystkie sprawy dotyczące Jezusa i rozważała je w swoim sercu (por. Łk 2, 19.51). Benedykt XVI w części adhortacji o słowie Bożym zatytułowanej Odpowiedź dana przez człowieka Bogu, który
przemawia84 zwraca uwagę na to, że istnieje potrzeba, by pomagać ludziom
w lepszym poznaniu związku między Maryją i słuchaniem słowa Bożego,
Maryja jest bowiem figurą Kościoła wsłuchującego się w słowo Boże. W Niej
Słowo staje się ciałem85. W Magnificat Maryja objawia swój stosunek do Pisma Świętego, „w słowie Bożym czuje się Ona jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według słowa
Bożego; słowo Boże staje się Jej słowem, a Jej słowo rodzi się ze słowa Bożego […] głęboko przeniknięta słowem Bożym, może stać się Matką Słowa
Wcielonego”86. Kontemplując w Maryi życie całkowicie uformowane przez
Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnikanie w słowo
Boże, które uobecnia Chrystusa w naszym życiu87. Papież powołuje się na
św. Ambrożego, który powiedział, że każdy wierzący chrześcijanin w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie słowo Boże88. Zatem „to, co przydarzyło
się Maryi, codziennie może na nowo dokonywać się w każdym z nas, gdy
słuchamy słowa Bożego”89.
Słuchanie słowa Bożego związane jest również z postawą Marii z Betanii, która tak jak uczniowie siedziała u stóp Jezusa (Łk 10, 39). Zwrot „siedzieć u stóp kogoś” w języku biblijnym i judaistycznym oznacza przyjmowanie czyjejś nauki (por. Dz 22, 3). Ten obrazowy zwrot oznacza relację Mistrz
– uczeń. Maria siedząca u stóp Pana i słuchająca Jego słów jest prawdziwym
uczniem Jezusa. Przebywanie u stóp Jezusa jest Marii najlepszą cząstką, której nie będzie pozbawiona (por. Łk 10, 42). Maria w ten sposób realizuje wiele
Prefacja ze święta Najświętszej Maryi Panny, Królowej pustelników, http://brewiarz.
pl/i_18/1601w4/czyt.php3 (16.01.2018).
84
Por. VD 22–28.
85
Por. tamże 27.
86
Por. tamże. Cytat z encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, n. 41.
87
Por. tamże 28.
88
Por. tamże.
89
Tamże.
83
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wypowiedzi z psalmów o Bogu jako cząstce czy dziedzictwie tych, którzy
są Mu wierni90. Jej zachowanie wymyka się ówczesnym konwencjom społecznym, które nie pozwalały kobietom na pobieranie nauk rabinów91. Jezus
pochwala jednak postawę Marii, która słucha Jego nauki. Zwrot „słuchać słowa” często występuje w dwudziele Łukasza (por. Łk 5, 1; 8, 21; 11, 28; 10, 39;
Dz 4 4, 4; 10, 4; 13, 7; 15, 7) i we wszystkich miejscach wskazuje na szczególnie
bliską więź, jaka się tworzy między Jezusem a tymi, którzy słuchają Jego słowa i zachowują je92. W katechezie powołaniowej należy wdrażać uczniów do
umiejętności praktykowania lectio divina, aby wybór życia konsekrowanego
był poprzedzony czasem słuchania słowa Bożego, rozważania go i podejmowania decyzji wypływających z modlitwy, która jest spotkaniem z Panem.
W trakcie kontaktu z Pismem Świętym uczeń powinien spotkać się ze Słowem, którym jest Chrystus. Dla dziewcząt w kontekście katechezy powołaniowej związane jest to z podstawową decyzją o złożeniu ślubu czystości
oraz rozeznawaniu powołania w odniesieniu do sposobu życia w zgromadzeniu czynnym (zajmującym się apostolstwem lub dziełami miłosierdzia),
kontemplacyjnym czy też w stanie dziewic lub w świeckim instytucie życia
konsekrowanego. Dlatego też w katechezie warto oprócz tekstów biblijnych
zwrócić uwagę na dokumenty kościelne, które, mówiąc o instytutach życia
konsekrowanego, zwracają uwagę na różne aspekty naśladowania Chrystusa. Są instytuty, które naśladują Chrystusa „czy to modlącego się, czy głoszącego królestwo Boże, czy czyniącego ludziom dobrze, czy też obcującego
z nimi w świecie”93. Naśladowanie Chrystusa może mieć zatem konkretny
wyraz i odzwierciedlenie w instytutach oddanych całkowicie kontemplacji94,
w instytutach oddanych dziełom apostolskim95, w instytutach świeckich96
oraz w stowarzyszeniach życia apostolskiego97.
Typologia wyrażona przez powyższe teksty nawiązuje do soborowej
nauki o Kościele. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele czytamy, że zakonnicy mają gorliwie starać się o to, „aby za ich pośrednictwem Kościół z biegiem czasu coraz lepiej, zarówno wiernym, jak i niewierzącym, ukazywał
90
Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału –
Komentarz, Poznań–Warszawa 1974, s. 219.
91
Por. F. MICKIEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 1–11, Wstęp – Przekład
z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2011, s. 571.
92
Por. F. MICKIEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 571.
93
KPK, kan. 577.
94
Por. VC 8.
95
Por. tamże 9.
96
Por. tamże 10.
97
Por. tamże 11.
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Chrystusa – bądź to oddalającego się kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych,
a grzeszników nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłusznego woli Ojca, który Go posłał” (KK 46). W tej sytuacji osoby myślące o życiu konsekrowanym powinny
zastanowić się nad własnymi predyspozycjami, a nawet upodobaniami i zamiłowaniami, aby dokonywać dojrzałego wyboru życia przekształcającego
się w życiową pasję.

ZAKOŃCZENIE
Biblijna katecheza powołaniowa skierowana do dziewcząt, prezentując różne teksty z Pisma Świętego, winna podjąć zagadnienie ślubu czystości jako znaku eschatologicznego, codziennej Mszy świętej, kierownictwa
duchowego, upodabniania się do Chrystusa oraz słuchania słowa Bożego
i wprowadzania go w życie. Katecheza powołaniowa związana jest z katechezą mistagogiczną, w której uczniowie otrzymują pomoc w wewnętrznym
przeżyciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz w odnalezieniu swojego miejsca we wspólnocie Kościoła98. Większość z tych zagadnień będzie
aktualna również w odniesieniu do chłopców, jednakże typową katechezę
powołaniową należy przeprowadzać w oddzielnych grupach. Dlatego też
dla dziewcząt preferowane są rekolekcje i dni skupienia prowadzone przez
siostry zakonne w ich domach, natomiast dla chłopców wskazana jest formacja uzupełniająca formację w liturgicznej służbie ołtarza.

98

Por. DOK 89.
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BIBLICAL CATECHESIS ON VOCATION PARTICULARLY DIRECTED TO GIRLS
The present paper deals with biblical vocational catechesis directed to girls. It presents a proposition of biblical themes related to the Person of Christ as a Bridegroom.
The reference is made to the awaiting the appearance of the Bridegroom, the feast with
God, the friends of the Bridegroom, the scent of the Bridegroom and the bride, and to the
response to the word of God. This themes are accompanied by comments on the vow of
chastity as an eschatological sign, daily Mass, spiritual direction, becoming like Christ, as
well as on listening to the word of God and putting it into practice.
The present publication comes within the range of material catechetics, which undertakes the question of selection and proper arrangement of essential topics of catechesis
in programs, schoolbooks, and the didactic process. It is directed mainly for the researchers in the field of catechetics, particularly those who are interested in the programming of
catechesis and biblical catechesis.
tłum. Beata Stypułkowska
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AKTYWNOŚĆ BIZNESOWA A OPATRZNOŚĆ BOŻA
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Opatrzność Boża to występujący w teologii termin kojarzący się z Bożą
opieką nad światem. Jednakże „opatrzność”, tak w filozofii, jak i w teologii,
wydaje się coraz bardziej problematyczna, zwłaszcza dla teologów europejskich. Wpływa na to przede wszystkim dominująca wizji Boga jako Tego,
który „wycofuje się” ze świata, a także dekonstrukcja opatrznościowego
przedstawiania historii”1. Również doświadczenia, zwłaszcza minionego
wieku, i liczne zbrodnie związane z totalitaryzmami, w wyniku których
zginęło mnóstwo niewinnych ludzi, zdają się przeczyć tej Bożej opiece i Bożemu zaangażowaniu w otaczający nas świat. Jeśli więc Bóg nie ingerował
i nie zapobiegł zabijaniu niewinnych, to czy może On w jakikolwiek sposób
ingerować w tak proporcjonalnie mało ważny wycinek świata, jakim jest
czyjaś działalność biznesowa? Stając wobec takich pytań i wątpliwości ważne jest, aby uświadomić sobie, co to jest Opatrzność Boża i jak ona funkcjonuje, aby następnie umiejscowić pracę i zaangażowanie przedsiębiorcy w jej
kontekście.
E. DURAND, Bulletin de théologie dogmatique la Providence, „Revue des Sciences
Philosophiques et Théologiques” 14 (2013), vol. 97, s. 499. Tłum. autora. (Wszystkie teksty
obcojęzyczne tłumaczył autor.)
1
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Wiemy, iż przewidujący przedsiębiorca w swoim wyborach, poza czynnikami ekonomicznymi, kieruje się roztropnością. Teologia natomiast mówi,
że istnieje ścisły związek pomiędzy Opatrznością Bożą nad człowiekiem
a roztropnością w jego postępowaniu. Dlatego celem tego opracowania będzie ukazanie obu tych zagadnień, Opatrzności Bożej i roztropności, w życiu
moralnym człowieka biznesu. Nie ma on jednak służyć dostarczeniu konkretnych wskazań w postaci rad, które można byłoby wykorzystać w biznes
planie. Jego celem jest ukazanie, co to jest Opatrzność Boża, jak ona funkcjonuje oraz jaką rolę odgrywa chrześcijańska roztropność, będąca fundamentem moralnie poprawnego postępowania.

OPATRZNOŚĆ BOŻA – CZYM JEST?
Opatrzność Bożą można określić jako Boży zamysł prowadzenia wszystkich rzeczy i wszystkich stworzeń do właściwych im celów2. Nie jest ona
„odwiecznym planem szczegółowo opracowanym, który Bóg wprowadza
w czyn poprzez swoje decyzje i wykonuje go w sposób nieubłagany. Najbardziej ogólnie Opatrzność Boża to miłość zgodna z Jego mądrością i uskuteczniana dzięki Jego mocy. Bóg otwiera wiele możliwości, aby człowiek dokonał
wyborów. Następnie człowiek dokonuje wolnego i odpowiedzialnego wyboru spośród tych możliwości. Jak długo człowiek dokonuje tych wyborów,
dobrych lub złych, Bóg je porządkuje zgodnie z celami zamierzonymi przez
Jego miłość”3.
Św. Tomasz z Akwinu pisze, że „dwie rzeczy należą do Opatrzności:
zamysł doprowadzenia zamierzonych rzeczy do celu i wykonanie tego zamysłu, zwane rządzeniem4.” Jednakże, jak zaznacza teologia: „Rządy Boże
są tego rodzaju, że daje On rzeczom stworzonym zdolność sprawiania skutków (tak jak król daje władzę ministrom). Rządzenie światem nie musi więc
być wykonywane bezpośrednio przez Opatrzność Bożą: niższymi rzeczami
rządzi przy pomocy wyższych, ponieważ w swej dobroci Bóg chce dać stworzeniom godność bycia przyczyną”5. Oznacza to, że rządy Boże nad poszczególnymi stworzeniami różnią się w zależności od tego, z jakim stworzeniem
mamy do czynienia. Rzeczy martwe i zasadniczo rośliny podlegają prawom
Por. J. SZCZUREK, Opatrzność Boża i jej zbawcza celowość, Kraków 2013, s. 121–122.
J.H. WRIGHT, Divine Providence in the Bible. Meeting the Living and True God, vol. 1.
Old Testament, New York 2009, s. 223.
4
J. SZCZUREK, Opatrzność Boża, dz. cyt., s. 124. Cytat pochodzi z Summy Teologicznej
św. TOMASZA Z AKWINU: S. th. I, q. 22, a. 3.
5
J. SZCZUREK, Opatrzność Boża, dz. cyt., s. 124.
2
3
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natury w sposób nieopcjonalny; w przypadku zwierząt pojawia się pewna opcjonalność zachowań, ale nie mówimy tu jeszcze ani o wolności, ani
o rozumności, czyli o wyborach moralnych6. Człowiek natomiast uczestniczy w Opatrzności Bożej, czyli w Bożych rządach nad światem w sposób rozumny, dokonując wyborów mających charakter moralny7. Udział człowieka
w Opatrzności Bożej charakteryzuje więc nie przymus, uwarunkowania, instynkt, brak wyboru, jakiego doświadczają rzeczy lub inne istoty żyjące, ale
wolny wybór kierowany rozumem. Człowiek w realizacji celów sobie właściwych ma się kierować rozumem, dzięki któremu owe cele (bliższe lub dalsze)
rozeznaje i dobiera środki odpowiednie do ich urzeczywistnienia. „Człowiek
jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże, poprzez swoja pracę, kulturę, słowa, uczestniczy kreatywnie i aktywnie w dziele stwórczym
Boga”8. W pewnym sensie dzieło stworzenia ma charakter niedokończony
i winno być zarządzane przez człowieka.

ROZUMNE UCZESTNICTWO W OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Człowiek został obdarzony przez Stwórcę zdolnościami, aby dokonywać aktów wolnych, rozumnych oraz skierowanych do dobru ostatecznemu.
Nauczanie Kościoła podkreśla, iż wartość moralna aktu ludzkiego zależy od
wybranego przedmiotu, intencji oraz okoliczności. Dzięki swym zdolnościom człowiek staje się partnerem Boga i kontynuuje Jego stwórcze dzieło.
W Księdze Rodzaju Bóg powierzył człowiekowi odpowiedzialne zadanie
władania stworzeniami i mężczyzna poprzez nadanie imion podejmuje się
tego zadania (por. Rdz 2, 18–20).
Rozeznanie zadań oraz celów właściwych człowiekowi jako Bożemu
stworzeniu dokonuje się nie tylko poprzez doświadczenie życiowe utożsamiane często z doświadczeniem potocznym, przekazywanym w danej rodzinie z ojca na syna, ale także poprzez poznanie naukowe, zwłaszcza filozoficzne i teologiczne. To właśnie dzięki filozofii i teologii istnieje możliwość
wyjścia poza zawężone spojrzenie na świat, charakterystyczne dla współczesnego materializmu i ateizmu, mających swe korzenie min. w pozytywizmie
Augusta Comte’a oraz w poglądach wielu jego uczniów i zwolenników.
W dzisiejszym opisie świata szczególną rolę odgrywają nauki pozytywne,
Por. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, Milano 1994, v.1, s. 103–104.
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła „Veritatis splendor” (6.08.1993), Kraków 1995, 41.
8
J-M. MALDAME, Création et providence. Bible, science et philosophie, Paris 2006, s. 157.
6
7
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czyli bezpośrednio użyteczne9. Neguje się natomiast potrzebę metafizyki klasycznej i teologii. Efektem takiego nastawienia jest zawężenie horyzontów
poznawczych dotyczących wielu ludzkich spraw, szczególnie tych, które
mają dla człowieka znaczenie egzystencjalne. Za uprawnione metody badawcze uznaje się tylko te, którymi posługują się nauki empiryczne, jednakże nawet powszechne ludzkie doświadczenie pokazuje ograniczoność oraz
niewystarczalność tychże metod do adekwatnego poznania i opisu świata,
w którym żyjemy, a zwłaszcza tego, co w nim najważniejsze w drodze do
celu właściwego ludzkiemu życiu. Metoda empiryczna bowiem, mówiąc najogólniej, polega na sformułowaniu hipotezy, którą następnie weryfikujemy
doświadczalnie. Problem w tym, że nie cały otaczający nas świat poddaje się
tej metodzie; co gorsza, badaniu empirycznemu nie poddają się najważniejsze zagadnienia dotyczące człowieka, choćby pytanie o Boga. Zgodnie z metodą empiryczną formułujemy hipotezę, że istnieje Bóg. Następnym krokiem
jest weryfikacja tej hipotezy w doświadczeniu. Jeśli Bóg się nie objawi w naszym doświadczeniu, albo jeśli nie podejmie roli, którą Mu wyznaczyliśmy,
czy to oznacza, że Go nie ma, albo że na przykład nie jest dobry? Istnieje
wiele innych, ważnych pytań, na które nauki empiryczne nie dają odpowiedzi; są to przede wszystkim pytania o wartości i o sens ludzkich poczynań.
Dlatego sięgamy do filozofii, a zwłaszcza do odrzucanej dziś klasycznej metafizyki oraz do teologii, które udzielają odpowiedzi na wiele nurtujących
nas kwestii, wśród nich także na pytanie o cel ludzkiego życia i o drogę do
jego osiągnięcia. Jan Paweł II mówi o „wyzwaniu”, przed jakim staje człowiek: „Wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia,
wyzwanie równie nieuniknione jak pilne, polega na przejściu od fenomenu do
fundamentu. Nie można zatrzymać się na samym doświadczeniu; […] refleksja racjonalna winna docierać do poziomu istoty duchowej i do fundamentu,
który jest jej podłożem”10.
Analiza kondycji człowieka i celu jego życia prowadzona z perspektywy personalizmu (zwłaszcza ontologicznego), który chyba najlepiej odpowiada potocznemu ludzkiemu doświadczeniu moralnemu, prowadzi do
refleksji, że celem naszego życia jest osobowe spełnienie. Polega ono na harmonijnym rozwoju wszystkich ludzkich potencjalności, talentów, które każdy z nas otrzymał od Boga. Dla jednych są to talenty naukowe, dla innych
sportowe, dla jeszcze innych właśnie biznesowe; dla jednych jest to droga
życia w małżeństwie i rodzinie, dla innych życie w samotności. Chodzi jedPor. M. KORZEKWA, Pozytywizm Comte’a i współczesny kult nauki, https://opoka.
org.pl/biblioteka/F/FG/mk_comte.html (5.01.2019).
10
JAN PAWEL II, Encyklika „Fides et ratio” (14.09.1998), Lublin 1999, 83.
9
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nak o harmonijny rozwój wszystkich uzdolnień i możliwości, jakie posiadamy, i to w obu wymiarach, czyli zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i wspólnotowym, społecznym. W tym, co indywidualne, chodzi także
o podwójny wymiar: o realizację siebie jako istoty ludzkiej oraz jako konkretnej, niepowtarzalnej osoby, która została przez Boga obdarowana w sposób
jedyny i niepowtarzalny. Według teologii działanie Opatrzności Bożej i działanie człowieka niejako sumują się, co dokonuje się w sposób bardzo subtelny. Dzięki temu zamysł stwórczy Boga jest realizowany, a jednocześnie
człowiek wykonuje swoje powołanie z korzyścią dla niego samego, swoich
najbliższych i całego stworzenia11. Dotyczy to także osobowego spełnienia.
Chociaż osiąga ono swoją pełnię dopiero w komunii z Bogiem w wieczności,
to jednak posiada także swój ziemski wymiar, ziemską dojrzałość. Drogą do
osobowego spełnienia jest partycypacja w pewnych dobrach, spośród których jedne mają znaczenie fundamentalne dla człowieka jako istoty, a inne są
im przyporządkowane. Do dóbr mających charakter podstawowy zaliczyć
należy życie fizyczne, małżeństwo i rodzinę, dobro społeczne oraz prawdę,
w tym także prawdę o Bogu. Natomiast dobra im podporządkowane, będące także środkami do realizacji celów i dóbr podstawowych, to min. własne
przedsiębiorstwo lub zaangażowanie biznesowe, które dają podstawy utrzymania siebie i innych.
Mamy więc cel. Wiemy, co nim jest, mniej więcej znamy drogę do jego
osiągnięcia, ale nie zawsze wiemy, co zrobić, jaką decyzję podjąć w konkretnej sytuacji; zwłaszcza, jeśli chcemy dochować wierności pewnym zasadom,
bez których realizacja głównego celu, czyli osobowego spełnienia, wydaje się
niemożliwa. Dlatego szukamy pomocy, jakiegoś narzędzia umożliwiającego
dokonywanie dobrych, słusznych wyborów. Narzędziem tym jest właśnie
roztropność.

CZYM JEST ROZTROPNOŚĆ I JAK ONA FUNKCJONUJE?
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „Roztropność jest cnotą, która
uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego
prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. […]
Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością
czy udawaniem. […] Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne

11

s. 290.

Por. R. MAGER, Dieu agit-il dans l’histoire? Explorations théologique, Montreal 2006,
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do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do
dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać”12.
Jednym z ciekawszych opisów cnoty kardynalnej roztropności jest esej
nieżyjącego już niemieckiego filozofa katolickiego Josefa Piepera (1904-1997)
zatytułowany Cztery cnoty kardynalne13, w którym jako pierwszą opisuje on
właśnie cnotę roztropności. Roztropność to, mówiąc najkrócej, wypracowana umiejętność należytego i odpowiedniego postępowania w każdych okolicznościach. Jest to sprawność w doborze środków do celu i w znalezieniu
słusznej miary danej sytuacji czy okoliczności.
Cel mamy wyznaczony. Jest nim osobowe spełnienie, do którego drogą
jest udział w pewnych dobrach. Cnota roztropności ma nami pokierować,
pomagając nam dobrać odpowiednie środki do realizacji naszych celów,
a więc najpierw celu bliższego, związanego z działalnością biznesową, a następnie, w dalszej perspektywie, celu ludzkiego życia, jakim jest osobowe
spełnienie człowieka. W naszym życiu liczy się nie tylko sukces ekonomiczny, ale także, a może przede wszystkim, sukces na drodze do głównego
celu wyznaczonego nam przez Boga, jakim jest piękne człowieczeństwo,
w którym przejawia się nasze podobieństwo do Jezusa Chrystusa. To podobieństwo uzyskuje się między innymi przez pracę, którą dla wielu ludzi
jest działalność biznesowa. Rozdział III Konstytucji Gaudium et Spes, noszący tytuł Aktywności ludzka w świecie naucza: „Dla wierzących jest pewne, że
aktywność ludzka indywidualna i zbiorowa, czyli ów ogromny wysiłek,
przez który ludzie starają się w ciągu wieków poprawić warunki swego bytowania, wzięty sam w sobie odpowiada zamierzeniu Bożemu” (KDK 34).
Bycie człowiekiem biznesu, przedsiębiorcą, pracodawcą jest czymś bardzo
ważnym, ale w perspektywie całego życia jednak nie najważniejszym. Jest
to środek do osiągnięcia innego, głównego celu. Dlatego jednym z ważniejszych pytań, które człowiek musi sobie postawiać, jest pytanie o to, jakich dokonywać wyborów, by dobra, które są środkiem do celu, nie stały
się celem samy w sobie, z wszelkimi tego konsekwencjami dla osobowego
spełnienia (czyli ludzkiej dojrzałości zgodnej z Bożym zamysłem odnośnie
człowieka). Jak zabezpieczyć nasze wybory w świecie, który proponuje nam
różne formy i sposoby prowadzenia biznesu (a także innej ludzkiej aktywności), które wydają się o wiele bardziej atrakcyjne, niż podążanie drogą
wyznaczoną przez Boga, drogą, na której zachowana jest wskazana przez
Niego hierarchia wartości? Należy w tym celu wykorzystać umiejętność
zwaną roztropnością. Na jej podstawowe cechy wskazuje Josef Pieper. Je12
13

KKK 1806.
Por. J. PIEPER, The Four Cardinal Virtues, Notre Dame 2006, s. 3–40.
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śli przyjąć, że roztropność ukazuje nam słuszną miarę, właściwy wybór
w konkretnej sytuacji, to musimy zapytać: słuszny w stosunku do czego?
W stosunku do Bożego zamysłu odnośnie danej rzeczy, relacji, zależności.
Ale jak możemy się tego dowiedzieć? Jak możemy poznać ów Boży zamysł?
Możemy go poznać, ponieważ mamy zdolność jego odczytania. Ten Boży
zamysł określa się mianem prawdy rzeczy14. W ten sposób dotykamy bardzo ważnego zagadnienia, zarówno filozoficznego, jak i kulturowego, jakim
jest prawda rzeczy (zwana również prawdą ontologiczną).

PRAWDA RZECZY A ROZTROPNOŚĆ
J. Pieper w swoich pismach zwraca uwagę nie tylko na specyficzną
cechę roztropności, jaką jest szukanie i odnajdywanie słusznej miary, ale
przede wszystkim na źródło, z którego roztropność czerpie, a którym jest
prawda rzeczy. Prawda ta została odrzucona najpierw przez filozofię nowożytną, której początki utożsamia się z pracami Kartezjusza, czyli pierwszą
połową XVII wieku, a następnie prawie zupełnie wyparta z naszej przestrzeni kulturowej i cywilizacji. Stało się to z powodu szczególnej awersji
filozofii nowożytnej wobec metafizyki klasycznej15. Metafizyka jest częścią
filozofii, która zajmuje się najbardziej podstawowymi cechami tego, co istnieje. Ponieważ prawda rzeczy jest jednym z zagadnień metafizyki klasycznej, jej odrzucenie wiąże się z odrzuceniem i negacją także prawdy rzeczy.
Czym jest prawda rzeczy?
Do czasów nowożytnych filozofia uznawała dwa rodzaje prawdy:
prawdę poznania i prawdę rzeczy. Prawdę definiowano jako zgodność rozumu z rzeczą (adaequatio rei et intellectus). W przypadku prawdy poznania należy brać pod uwagę zgodność pomiędzy daną rzeczą, którą chcemy poznać,
a jej obrazem w naszym umyśle. Jeśli występuje zgodność pomiędzy rzeczą
a obrazem tej rzeczy w umyśle ludzkim, wówczas mówi się, że poznanie jest
prawdziwe. Jeśli patrzę na biały sufit jakiejś sali i twierdzę, że jest on biały
(czyli w moim umyśle powstał obraz białości), to oznacza to, że moje poznanie jest prawdziwe, albowiem sufit jest rzeczywiście biały. Trochę inaczej jest
Por. Tamże, s. 7. Zagadnieniem prawdy rzeczy interesuje się ks. Tomasz Kraj
z UPJP II w Krakowie. Por. np. Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologicznomoralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków 2010, s. 214–230; tenże,
Życie i rodzina przedmiotem walk cywilizacyjnych, „Cywilizacja”(2018) nr 67, s. 9–17.
15
Por. M. KORZEKWA, Pozytywizm Comte’a i współczesny kult nauki, art. cyt. Więcej
na ten temat można znaleźć w eseju J. PIEPERA pt: The Truth of All Things, [w:] tenże,
Living the Truth, San Francisco 1989, s. 9-105.
14
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z prawdą rzeczy. Aby zrozumieć to zagadnienie, należy przejść od poznania
do tworzenia. O ile w przypadku prawdy poznania wychodzimy od rzeczy, z którą zgodzić się ma nasz umysł, o tyle w przypadku prawdy rzeczy
wychodzimy od umysłu, z którym ma się zgodzić jakaś rzecz. Wyobraźmy
sobie malarza, który tworzy obraz. Co pewien czas poprawia swe dzieło, ponieważ obraz, który powstaje na płótnie, nie zgadza się jeszcze z zamysłem,
jaki istnieje w jego umyśle, z zamierzonym efektem końcowym. Obraz ten
nie jest jeszcze prawdziwy – nie zachodzi owa zgodność rzeczy z umysłem.
Kiedy artysta stwierdza, że nastąpiła zgodność pomiędzy jego pomysłem,
ideą a dziełem, które wykonał, następuje koniec twórczej pracy. Obraz jest
już prawdziwy. Ten namalowany obraz zostaje wystawiony w galerii sztuki i osoby odwiedzające galerię mają okazję go oglądać. Co jednak ludzie
faktycznie podziwiają? Mówimy, że artyzm tego dzieła, jednak artysty nie
ma przecież w galerii. Jest tylko jego dzieło. Zwiedzający są jednak w stanie rozpoznać zamysł artysty, ponieważ obraz jest prawdziwy, czyli istnieje
zgodność pomiędzy obrazem a ideą, jaką miał artysta, gdy malował swój obraz. Innymi słowy ludzie, patrząc na dzieło, są w stanie rozpoznać, co chciał
wyrazić artysta, odczytać jego przesłanie.
Wyobraźmy sobie teraz, że w świecie, w którym żyjemy, wszystko, co
istnieje, ma swego Twórcę, którym jest Stwórca świata. W okresie Bożego
Narodzenia czytamy fragment Ewangelii wg św. Jana mówiący o Słowie,
który przypomina nam, że „wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic
się nie stało, co się stało” (J 1, 3). Patrząc więc na świat, który nas otacza, na
wszystko, co w nim istnieje, jesteśmy w stanie odczytać Boży zamysł odnośnie wszystkiego, co On stworzył (co oczywiście nie oznacza, że w każdym
przypadku dzieje się to jednakowo łatwo).
Jako ludzie potrafimy odczytać Boży zamysł odnośnie sprawiedliwości,
rzetelności i uczciwego biznes planu – kiedy taki jest, a kiedy nie. To nie my
ustalamy, co nazwiemy sprawiedliwością albo jaka winna być rola i wartość
pracownika w czyimś zakładzie pracy w stosunku do korzyści, jakie osiąga
zarząd. Ta wartość czy reguły sprawiedliwości są już ustalone – one mówią o prymacie człowieka wobec rzeczy. Na przykład nie można człowieka
bez reszty przyporządkować pragnieniu osiągnięcia zysku. Do tych właśnie
Bożych ustaleń, Bożego zamysłu nawiązuje roztropność, szukając i wskazując na konkretne rozwiązania w wyborach, wobec których stajemy. Jest tak
dlatego, że cnota roztropności jest otwarta na prawdę rzeczy, z której bierze
ona słuszną, Bożą miarę dla naszych wyborów, a jest to możliwe, ponieważ
człowiek jest w stanie rozpoznać Boży zamysł odnośnie danej rzeczy, relacji
czy zależności. Taka jest właśnie rola roztropności i jest ona niezastąpiona
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we wszelkich wyborach moralnych, jakich dokonujemy, także w tych dotyczących ekonomii. Jeśli bowiem szukamy jakiejś miary, by było sprawiedliwie, to roztropność nam podpowie, znajdzie słuszną miarę, by decyzja była
sprawiedliwa, ale sprawiedliwa według Bożego zamysłu, a nie według jakichś „nowych” standardów, które później okazują się zwykłym oszustwem
i które w konsekwencji oddalają od Boga i od osobowego spełnienia, w którym Boży zamysł odnośnie ludzkiego życia odgrywa zasadniczą i niezastąpioną rolę.
Roztropność jest więc narzędziem na drodze wiodącej ku Bogu. Jej zadanie polega na znajdowaniu słusznej miary, czyli miary opartej na prawdzie, która objawia nam Boży zamysł odnośnie konkretnych rzeczy, relacji
czy zależności, które stają się przedmiotem naszych wyborów. Roztropne
wybory to takie, które zakładają uznanie Bożej prawdy i podporządkowanie
się jej. Nie zawsze jest to wygodne czy po ludzku korzystne, zawsze jednak
roztropność daje rękojmię, że jest się na właściwej drodze, czyli drodze, która prowadzi do najważniejszego celu człowieka, zarówno w wymiarze tego
życia, jak i wieczności.
Oczywiście można zapytać, w jakiej sytuacji znajdują się ci, którzy nie
uznają prawdy rzeczy ani istnienia Boga, a ponadto nie słuchają głosu swego
sumienia, które jest głosem Boga w człowieku. Są oni na pewno bardziej podatni na wszelkie nowe interpretacje i nowe, fałszywe wartości i rozwiązania, które, jeśli przybiorą globalny wymiar, mogą doprowadzić do kryzysu,
jakiego świadkami i w pewnym sensie ofiarami byliśmy w 2007 roku i w latach następnych. Kryzys ten nie oznaczał jedynie wielkich strat finansowych,
ale był także poważnym ciosem dla etosu ekonomii i poprzez to objawił zarazem słabość i mizerię współczesnego, dumnego człowieka, który w miejsce
prawdy o sprawiedliwości wprowadził „cnotę” chciwości.
Rozważając, czym naprawdę jest roztropność i jak funkcjonuje w ramach naszych wyborów moralnych, J. Pieper zwraca uwagę na pewne postawy, które dziś błędnie uznaje się za roztropność: „Dla współczesnego
umysłu […] idea dobra raczej wyklucza, niż zawiera roztropność. […] Często
nazywa on kłamstwo i tchórzostwo roztropnością, a prawdomówność i pełne odwagi poświęcenie nieroztropnością”16.
Roztropność, tak jak ją postrzega filozofia chrześcijańska i teologia, jest
naszym łącznikiem z prawdą, w której zawarty jest Boży zamysł odnośnie
naszego życia, naszej aktywności. Dostarcza nam słusznej miary w naszych
wyborach i decyzjach, dlatego jest tak bardzo pożądaną cnotą w ramach
każdej formy ludzkiej aktywności. Otwierając nas na Boży zamysł, ukazuje
16

J. PIEPER, The Four, dz. cyt., s. 5.
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nam jednocześnie Bożą troskę o nas, o nasz postęp na drodze ku osobowemu
spełnieniu, zarówno w jego ziemskim, jak i wiecznym wymiarze. Troska ta
nie ma charakteru czegoś, co odczytujemy jako przymus, raczej jako powinność i formę asystencji, towarzyszenia i podpowiedzi w naszych osobistych
działaniach i wyborach. Ta właśnie jej postać przywołuje definicję Opatrzności Bożej w odniesieniu do człowieka. W ten sposób roztropność łączy się
z Opatrznością Bożą i na tę Opatrzność otwiera.

ROZTROPNOŚĆ A OPATRZNOŚĆ BOŻA – KONKLUZJA
Możliwość skorzystania z Bożej podpowiedzi (w ramach prawdy rzeczy) mówi nam o Bożej trosce o nas, o Jego obecności na drogach naszego życia. Prawdę tę uświadamiamy sobie dzięki roztropności, która poddaje nam
słuszną miarę w naszych wyborach moralnych. Ta świadomość rodzi w sercach zaufanie. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Brak świadomości owej
Bożej asystencji lub zapomnienie o niej może prowadzić nie tyle do zwątpienia, co do zarzucenia prawdziwej roztropności; tej, która podaje nam
właściwą miarę i właściwe środki do celu, ku któremu winniśmy zmierzać
w naszym życiu. W to miejsce zaczyna wchodzić inne postrzeganie otaczającego nas świata i reguł, które można w nim zastosować. Zawsze jednak skutkiem takiej zmiany jest zastój lub regres na drodze ku osobowemu spełnieniu
i jakaś niepotrzebna rysa na naszym człowieczeństwie. „Człowiek bowiem
pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie
i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli
zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji
tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (KDK 35).
Dlatego trzeba powracać do praktyki chrześcijańskiej roztropności.
Ona wskazuje drogę do celu, nie tylko tego najważniejszego, ale także drogę
do celów tymczasowych, doraźnych, które są środkami na drodze do celu
ostatecznego. Nie zawsze roztropność podpowiada nam łatwe rozwiązania,
ale zawsze czyni to ze względu na dobro, które ostatecznie zwycięża. W ten
sposób roztropność pomaga w realizacji Bożego zamysłu wobec człowieka,
który, idąc za wskazaniami roztropności, uczestniczy w Bożej Opatrzności
nad światem.
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LA PROVIDENCE DIVINE
Le constat initial porte sur la difficulté de reconnaître aujourd’hui, surtout en
Occident, l’initiative divine dans les petits et grands événements de l’aventure humaine, tant
personnelle que collective. Est-il possible encore de réconcilier l’action divine et l’action de
l’homme? Peut-on parler de l’intervention divine dans la vie économique? Dieu se souciet-il des projets d’un entrepreneur? Dans l’article donc, on cherche à apporter d’abord des
précisions théologiques sur ce qu’est la Providence divine. Dire d’un événement qu’il est
providentiel, c’est reconnaître l’action de Dieu là où d’autres voient l’effet d’un hasard.
Ensuite, une brève analyse de l’acte humain, de la vocation humaine, de la finalité de la
vie, sont abordés. Enfin, afin de permettre aux entrepreneurs (chrétiens et pas seulement)
soucieux de baser leurs activités économiques sur les valeurs humaines et évangéliques,
l’auteur présente quelques réflexions en vue d’un discernement permettant de réaliser son
projet tout en se réalisant tant au niveau humain, social que spirituel.
tłum. Czesław Sułkowski

SOSNOWIECKIE

TSTUDIA
EO L O G IC Z N E

TOM XIV
Rok 2018/2019

Izabela Szwed

NOWA EWANGELIZACJA JAKO ODPOWIEDŹ
NA WSPÓŁCZESNE POTRZEBY KOŚCIOŁA
ORAZ ROLA W NIEJ NOWYCH EWANGELIZATORÓW
Słowa kluczowe: Ewangelizacja, nowa ewangelizacja, nowi ewangelizatorzy, kerygmat, misja
Key words: Evangelization, new evangelization, new evangelizers, kerygma, mission

Kościół istnieje, aby ewangelizować. Jest to zadanie, o którym przypomniał papież Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi. W dzisiejszych czasach wydaje się ono szczególnie aktualne, a nawet naglące.
Życie człowieka we współczesnym świecie w pewnym stopniu jest ukierunkowane konsumpcyjnie i hedonistycznie, czemu towarzyszy próba eliminacji wszelkich jego duchowych przejawów1. Zatracając poczucie sacrum, człowiek usilnie próbuje żyć tak, jakby .Bóg nie istniał. „Kiedyś żył on w Bogu
i z Bogiem, w odniesieniu do transcendencji, dzisiaj często chce żyć sam, bez
Boga. Nasza cywilizacja ulega wciąż postępującej laicyzacji, odrzuca wartości transcendentne, sama tworzy normy i prawa. Człowiek jest przekonany,
że wystarczy sam sobie, nie do końca zdając sobie sprawę, że w tej perspektywie, perspektywie bez transcendencji, a więc w perspektywie skończoności, zostaje zredukowany do biologii, ekonomii czy socjologii, a tym samym
zatracony w immanencji”2.

Por. T. BORUTKA, Świat Boga-świat człowieka: rozważania filozoficzno-teologiczne,
Kraków 2011, s. 156.
2
Tamże, s. 9.
1
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Zjawiska sekularyzacji i ateizmu praktycznego stały się zatem poważnym wyzwaniem dla dzisiejszego Kościoła3. Odpowiedzią na nie może być
nowa ewangelizacja, jako przewodnia misja Kościoła uwzględniająca nowe
okoliczności i uwarunkowania współczesnego świata. Jest ona niezwykle
złożonym i dynamicznym procesem4, a jednocześnie wciąż aktualizującą się
odpowiedzią na Chrystusowy nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), który stanowi podstawę istnienia
Kościoła5. Nowa ewangelizacja winna zawierać owo „novum”, ale równocześnie pozostawać „ewangelizacją”6. Nową w środkach, metodach i zapale,
głoszącą Jezusa Chrystusa, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”
(por. Hbr 13, 8).

POJĘCIE NOWEJ EWANGELIZACJI
Nowa ewangelizacja jest terminem powstałym stosunkowo niedawno.
Po raz pierwszy użył go Jan Paweł II podczas homilii w Sanktuarium Krzyża
Świętego w Nowej Hucie-Mogile 9 czerwca 1979 roku. Papież powiedział
wtedy: „Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego Tysiąclecia – w nowe czasy i nowe warunki – wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa
ewangelizacja, jak gdyby druga, ale przecież ta sama, co pierwsza”7. Z kolei cztery lata później, podczas przemówienia na otwarcie prac przygotowujących do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki, przemówił w tej
sprawie do zgromadzenia Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Port-au-Prince, stolicy Haiti (9 marca 1983). Ojciec Święty bardzo mocno podkreślił:
„potrzebna jest nie re-ewangelizacja, ale nowa ewangelizacja. Nowa w swoim zapale, metodach i ekspresji”8. Temu zagadnieniu papież poświęcał wiele
uwagi w swoim dalszym nauczaniu, które jest fundamentem w odczytaniu
Por. A. LEWEK, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, Katowice 1995,
t. I, s. 144.
4
Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika Fides et ratio, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła
II, Kraków 2000, 103.
5
JAN PAWEŁ II, Do Biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina” 12.01.93, [w:]
Nowa Ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia, Katowice 2000, s. 20.
6
J. H. PRADO FLORES, Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, Poznań 2013,
s. 21.
7
JAN PAWEŁ II, JAN PAWEŁ II w Polsce, przemówienia i homilie, Warszawa 1991,
s. 233.
8
JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Zgromadzenia CELAM (Haiti 09.03.1983), [w:] Komunikacja pastoralna, red. M. DZIEWIECKI Kraków 2005, s. 130.
3
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istoty pojęcia i treści z niej wynikających9. Bazuje ono na nauce Soboru Watykańskiego II i ewangelizacyjnej gorliwości jego poprzednika na Stolicy Piotrowej, papieża Pawła VI10.
Ewangelizacja wypływa z misyjnej troski Kościoła o zbawienie wszystkich ludzi i ma swe korzenie w historii. Wynikają one z wielkiego nakazu
misyjnego, w którym sam Chrystus, pierwszy ewangelizator, zobowiązuje
uczniów do kontynuacji zbawczej misji. Kościół jako wspólnota wierzących
w Jezusa Chrystusa przez Niego powołana do istnienia jest jednocześnie
mocno zakorzeniony doktrynalnie, bowiem swe działania misyjne wyprowadza z misji Trójcy Świętej. Doktrynalne podstawy posłania Kościoła zawierają się w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, realizowane zaś są zarówno
w działalności apostolskiej katolików w świecie, jak i posłudze misyjnej ad
gentes11. Czynnikiem warunkującym zakres misyjnej działalności Kościoła
jest czas historyczny, w którym obecnie się on znajduje. Sobór Watykański II,
podejmując refleksję nad posłannictwem Kościoła i Jego istotą oraz uwzględniając aktualną sytuację – kryzys wiary spowodowany przede wszystkim
sekularyzacją i ateizmem – określa ewangelizację jako podstawowe zadanie
Kościoła12.

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
Wyrazem troski Ojca Świętego o misję Kościoła było wezwanie do nowej ewangelizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian kulturowych,
społecznych i cywilizacyjnych. Jak już zauważyliśmy, od czasu objęcia Stolicy Piotrowej Jan Paweł II wprowadził w oficjalnych wypowiedziach pojęcie
„nowa ewangelizacja”, zachęcając do głoszenia tej samej Ewangelii, ale w nowych czasach i sytuacjach społeczno-kulturowych. Współcześnie zmienia się
adresat ewangelizacji. Jest nim postchrześcijanin, który ociera się o tradycję
Kościoła, ale nie czerpie z niej13. Żyjąc w „swoim świecie”, jest obojętny na
chrześcijaństwo. Stąd też odnowiony musi zostać również sam podmiot
ewangelizacji. Jan Paweł II precyzuje: „Kościół musi stać się prosty i przejrzysty w głoszeniu. Ubogi w stylu życia i konsekwentny w działaniu […]. Do
tego zadania pociągnięty może być tylko taki lud, który nosi na swym ciele
9
K. JEŻYNA, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła
i świata, Lublin 2002, s. 10–11.
10
S. HAHN, Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę, Poznań 2015, s. 18–19.
11
Por. K. JEŻYNA, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, dz. cyt., s. 17.
12
Tamże.
13
Por. A. SEPIOŁO, Nowa ewangelizacja śladami Jana Pawła II, Kraków 2001, s. 20.
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znaki przynależności do Chrystusa”14. Konieczne jest wyjście poza parafialne
ośrodki, kościoły, sale katechetyczne, co jest konsekwencją wielkiego nakazu
– „idźcie!”15. Konieczna jest też nowa forma ewangelizacji, głoszenie bezpośrednie i wprost. Papież podkreśla, że język przekazu musi być konkretny
i dostosowany do okoliczności16.
W duchu tego nowego impulsu powstało wiele encyklik, adhortacji, listów i przemówień Jana Pawła II. W adhortacji Christifideles laici papież z głęboką troską wskazywał „zjawisko dechrystianizacji, które występuje w narodach o dawnej tradycji chrześcijańskiej i domaga się bezzwłocznie nowej
ewangelizacji”17. Zatem „Kościół odczuwając i przeżywając naglącą potrzebę
nowej ewangelizacji, nie może uchylać się od stałej misji niesienia Ewangelii
ludziom, milionom mężczyzn i kobiet”18.Odpowiedzialność głoszenia dotyczy całego Kościoła – zarówno Pasterzy, jak i wiernych, ze szczególną aktywnością i odpowiedzialnością tych ostatnich19. Istotą nowej ewangelizacji jest
życie słowem Bożym oraz głoszenie prawdy wyrażonej w słowach: „Bóg cię
kocha, Chrystus przyszedł do ciebie, Chrystus dla ciebie jest Drogą i Prawdą
i Życiem (J 14, 6)”20.
Najbardziej precyzyjną definicję nowej ewangelizacji podał Jan Paweł II
w encyklice Redemptoris missio, gdzie wyraźnie odróżnia ją od ewangelizacji
pierwszej, ewangelizacji misyjnej i ewangelizacji pastoralnej. Jej adresatem
są byli chrześcijanie, neopoganie, którzy w rożnym stopniu odeszli od wiary21. Utracili oni „żywy sens wiary, albo wprost nie uważają się za członków
Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii”22. Ojciec
Święty podkreśla potrzebę wszechstronnej nowej ewangelizacji opartej, tak
jak w Kościele pierwotnym, na głoszeniu Jezusa, czyli treści kerygmatu23.
Chodzi zatem o to, aby Dobra Nowina poruszała serca, budując nową więź
z Bogiem, pobudzała do służby bliźniemu i tworzenia nowych chrześcijańTamże, s. 21.
Tamże.
16
Tamże, s. 37.
17JAN
PAWEŁII, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie
dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifideles laici” (30.12.1988), Watykan 1988, 4
(skrót: CHL).
18
A. LEWEK, Nowa ewangelizacja, dz. cyt., s. 51.
19
CHL 64.
20
Por. K. PAWLINA, Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, s. 38.
21
Por. S. DYK, Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie, Gubin 2015, s. 49.
22
JAN PAWEŁII, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris missio”
(7.12.1990), Watykan 1990, 33.
23
Por. S. DYK, Nowa ewangelizacja, dz. cyt., s. 16.
14
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Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na współczesne potrzeby Kościoła…

423

skich społeczności. Źródłem i celem głoszenia powinno być zatem osobiste
spotkanie człowieka z Chrystusem.
Jan Paweł II opisał wezwanie do nowej ewangelizacji także w encyklice
Veritatis splendor. Według niego chodzi o głoszenie „Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona
z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków
wyrazu”24. Określając jej istotę, papież stwierdził: „nowa ewangelizacja ujawnia swą autentyczność, jeśli dokonuje się nie tylko przez dar słowa głoszonego, ale także przez dar słowa przeżywanego, to znaczy przez świadectwo
życia”25. Jej celem jest zatem „rozbudzenie i umocnienie wiary”26. Nauczanie papieskie to gorący apel i mocne przeświadczenie o potrzebie nowego
impulsu w Kościele, impulsu zmierzającego do podjęcia odpowiedzialności
za ewangelizacyjne zadanie przez wszystkich jego członków27. A zatem rozpocząć należy od autoewangelizacji. Potrzebne jest to także ze względu na
nową sytuację w świecie i kryzys wiary w życiu samego Kościoła. Pierwsi ewangelizatorzy to biskupi oraz ich współpracownicy, księża, zakonnicy
i zakonnice, ale także ludzie świeccy28. Siłą napędową nowej ewangelizacji
według Jana Pawła II winna być Pawłowa refleksja: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie
obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16)29. Można
zatem nazwać Ojca Świętego „papieżem nowej ewangelizacji”, twórcą i inicjatorem wszelkich działań i wezwań, również przez przykład osobistego,
wielkiego zapału głoszenia Ewangelii podczas podróży apostolskich po całym świecie. Jego pontyfikat miał przełomowe znaczenie w dziejach współczesnego Kościoła, gdyż on sam, tworząc idee, był najlepszym wykonawcą
i niedoścignionym wzorem w dziele nowej ewangelizacji.

NAUCZANIE BENEDYKTA XVI I FRANCISZKA
Nowa ewangelizacja jest zagadnieniem, które rozważają współcześni
teologowie oraz publicyści katoliccy i świeccy. Jest to temat często podejJAN PAWEŁII, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego
Kościoła „Veritatis splendor” 9 (6.08.1993), Watykan 1993, 106.
25
Tamże 107.
26
Tamże 108.
27
A. LEWEK, Nowa ewangelizacja, dz. cyt., s. 52.
28
J. RODRIGUEZ, Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, „Communio”
3 (1993), s. 181.
29
Tamże, s. 175.
24
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mowany przez papieży. Obowiązek głoszenia Chrystusa podkreślał papież
Benedykt XVI. Pisał on, że „Kościół istnieje, aby ewangelizować”30. Jak sam
stwierdził, podejmowanie wysiłków w obrębie tego zagadnienia było jednym z podstawowych zadań jego pontyfikatu i była to kontynuacja dzieła
jego poprzenika.
W Lineamentach przygotowanych na Synod Biskupi o ewangelizacji
czytamy: „Nowa ewangelizacja jest czynnością przede wszystkim duchową,
umiejętnością uobecniania dziś przez nas odwagi i mocy pierwszych chrześcijan, pierwszych misjonarzy. Jest to zatem czynność, która wymaga przede
wszystkim procesu rozeznania w kwestii, na ile chrześcijaństwo jest dziś
zdrowe, a także oceny uczynionych już kroków i napotkanych trudności”31.
Ewangelizacja jest tu synonimem misji rozpoczynającej się wciąż od nowa,
przekraczającej granice i poszerzającej horyzonty, jest przeciwieństwem egoizmu i samowystarczalności. Wizja ta powstaje dzięki medytacji Słowa Bożego i modlitwie, oparta jest na doktrynie Soboru Watykańskiego II, nauczaniu
misyjnym Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jej realizacja wymaga odpowiedniego projektu działania. Powinna być: integralna – organiczna i holistyczna;
otwarta i pedagogiczna – aby przyjąć każdego; gotowa do aktualizowania
się i ubogacenia; prospektywna i dynamiczna; posiadająca jasno określone
cele32. Celem ewangelizacji jest zatem przekaz wiary. Kościół przekazując
Objawienie Boga przyjmującego ludzkie oblicze w Jezusie Chrystusie, który
ukochał nas do końca. Spotykając Jezusa, otrzymujemy słowa życia wiecznego, które są przeznaczone dla każdego człowieka: „Każdy człowiek naszych
czasów, czy o tym wie, czy nie, potrzebuje tego głoszenia”33. Przedmiotem
nowej ewangelizacji jest depozyt Objawienia, a zwłaszcza Osoba Jezusa, celem zaś spotkanie z Nim w Duchu Świętym, aby doświadczyć miłości Ojca34.
30
BENEDYKT XVI, Homilia podczas mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 11 (347), s. 17.
31
SYNOD BISKUPÓW, XIII Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011, 5, http://www.vaticanum.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html
(05.02.2018).
32
Por. D. REY, Definicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze, [w:] Nowa
ewangelizacja kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2012, s. 35.
33
SYNOD BISKUPÓW, XII Zgromadzenie Ogólne, Nowa Ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej, Instrumentum laboris, Watykan 2012, 167, http://www.vatican.va/
roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum_xiii_pl.html
(05.02.2018).
34
SYNOD BISKUPÓW, XIII Zgromadzenie Ogólne, Nowa Ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011, 11, http://www.vaticanum.va/roman_
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Głosząc Słowo Boże w mocy Ducha Świętego, doświadczamy głębokiej radości przekazanej w Jezusie Chrystusie, a wypływającej z życia trynitarnego35.
Wszyscy, którzy pozwalają Jezusowi, aby ich zbawił, zostają uwolnieni
od wewnętrznej pustki, od smutku, izolacji, od grzechu, a zyskują życie i serce pełne radości Ewangelii, którą zawsze daje i odradza Jezus36. Jak mówi
papież Franciszek, to radość misyjna, której doświadczali już apostołowie.
Pisze dalej: „Każde autentyczne doświadczenie prawdy i piękna szuka swej
ekspansji, a każda osoba, przeżywając głębokie wyzwolenie, zyskuje większą wrażliwość wobec innych ludzi”37.

NOWI EWANGELIZATORZY W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI
Głoszenie Dobrej Nowiny to nie tylko obowiązek biskupów lub kapłanów, ale wszystkich ochrzczonych. Jest to powszechne zadanie każdego
wierzącego38. Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej pisze:
„Nikt z wierzących w Jezusa Chrystusa nie może czuć się zwolniony z tej
odpowiedzialności, która wynika z sakramentalnej przynależności do Ciała
Chrystusa. Świadomość ta winna być rozbudzana w każdej rodzinie, parafii,
wspólnocie, stowarzyszeniu i ruchu kościelnym. Cały Kościół jako tajemnica
komunii jest misyjny i każdy, zgodnie ze swoim stanem życia, jest powołany
do tego, by wnieść znaczący wkład w głoszenie chrześcijańskiego orędzia”39.
Patrząc na realia obecnych czasów, można popaść w pesymizm, ale byłaby to
postawa niemająca nic wspólnego z nadzieją chrześcijańską. Postawa wobec
problemów świata może być skrajnie różna. Można rezygnować z jakiekolwiek działania na skutek doświadczenia własnej małości i bezradności lub
traktować każdy pojawiający się problem jako wyzwanie, realizując misję
powierzoną przez Chrystusa. Nowa ewangelizacja nie może istnieć bez nowych ewangelizatorów. Zatem istotne jest pytanie o to, kim jest i jaki powinien być nowy ewangelizator.

curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html
(05.02.2018).
35
BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini”, Watykan 2011,123. (skrót: VD).
36
FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie
„Evangelii gaudium”, Watykan 2013, 1 (skrót: EG).
37
Tamże 9.
38
B. BEJZE, Chrześcijaństwo żywych. Warszawa 1976, t. VIII, s. 55.
39
VD 94.
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EWANGELIZATOR A CHRYSTUS
Papież Paweł VI stwierdza, że „Jezus, Ewangelia Boga, był pierwszym
i największym głosicielem Ewangelii”40. Jezus Chrystus jest twórcą ewangelizacji, jednocześnie sam będąc Ewangelią. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie
Bożym jako o największym szczęściu41, a szczytem i centrum Dobrej Nowiny
jest zbawienie, które jest nie tylko uwolnieniem od zła, ale poznaniem i zjednoczeniem z Bogiem42. Sam stwierdził: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie zainaugurował w świecie Królestwo Boże, które swą pełnię osiągnie na
końcu czasów. Dając zaś swoim uczniom nakaz głoszenia Ewangelii o Królestwie (por. Łk 24, 46–48), uczynił ich uczestnikami swojej misji.
Kiedy wzrasta świadomość przynależności do Jezusa przez osobistą relację z Nim, rośnie również pragnienie dzielenia się tym szczęściem z innymi43. „Jako uczniowie i misjonarze jesteśmy wezwani do zintensyfikowania
naszej odpowiedzi wiary i do głoszenia, że Chrystus odkupił wszystkie grzechy i całe zło ludzkości”44. Pociągnięci miłością „aż do końca” (por. J 13, 1),
jako uczniowie, w wolności serca, chcemy przylgnąć do Jezusa, aby czerpiąc
z tej łaski moc, iść i głosić Ewangelię, głosić Jezusa Chrystusa. Jednakże aby
zostać ewangelizatorem, najpierw samemu trzeba być zewangelizowanym,
czyli posiadać osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem dzięki głoszeniu
Dobrej Nowiny przez innych oraz przyjąć z wiarą i realizować ją w swoim życiu. Mówiąc o nowej ewangelizacji, głoszeniu tej samej Ewangelii, ale
w nowych czasach, dostrzegamy również potrzebę nowych ewangelizatorów, którzy pragną żyć kerygmatem, a ich życie odnowione zostało w Chrystusie45. Pierwszym, podstawowym kryterium, które stanowi o byciu nowym
ewangelizatorem, jest naśladowanie Chrystusa. Jezus, przed rozpoczęciem
swojej misji, najpierw przyjmuje chrzest w Jordanie, gdzie słyszy deklarację
miłości Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk
1, 11). A kiedy ma pójść do Jerozolimy, najpierw udaje się z uczniami na górę
Tabor, gdzie ponownie zanurza się niejako w głosie Ojca wyznającym Mu
PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii
nuntiandi”, (8.12.1975), Kraków 1980, 7 (skrót: EN).
41
Tamże 8.
42
Tamże 9.
43
Tamże 145.
44
Tamże 134.
45
J. H. PRADO FLORES, Nowi ewangelizatorzy, dz. cyt., s. 47.
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miłość. To daje Chrystusowi siłę, aby wejść na Golgotę46. Zatem aby głosić
Ewangelię, najpierw konieczna jest relacja z Bogiem Ojcem oraz doświadczenie Jego miłości, indywidualnej i bezwarunkowej. Czytamy o tym już w Starym Testamencie: „Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie. Twórca twój,
o Izraelu: Nie lękaj się bo cię wykupiłem. Wezwałem cię po imieniu; tyś mój”
(Iz 43, 1). A w innym miejscu: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego
też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3)47.
Tylko Bóg kocha trwale i wiernie, bezwarunkowo i za darmo. Na Jego
miłość nie nikt musi zapracować ani zasłużyć. Bóg każdego człowieka kocha
indywidualnie i takiego, jakim jest. Tylko doświadczenie takiej miłości może
przemienić i uzdolnić każdego głoszącego do wyjścia z własnych ograniczeń
i braków, do zaufania Bogu, aby pociągnięty osobistą relacją z Bogiem Ojcem mógł wyjść z Dobrą Nowiną do innych48. „Prawdziwi ewangelizatorzy
pragną jedynie bezinteresownie obdarowywać innych tym, co sami darmo
otrzymali”49. Posługa nowych ewangelizatorów jest zatem wyrazem miłości, która stanowi centrum ich życia i działania. Jest to naśladowanie miłości
Ojca, który dał swojego Syna. A miłość Ojca osiąga swoją pełnię w Jezusie
Chrystusie.
Zadaniem nowych ewangelizatorów jest przekazywanie Osoby Jezusa Chrystusa, Jego życia, słów, a nie głoszenie filozofii czy nawet teologii.
Celem jest doprowadzenie do spotkania z Bogiem, który jest żywą Osobą.
Tylko osobiste spotkanie i relacja ze Zmartwychwstałym jest fundamentem
ich nauczania, w przeciwnym razie byłaby to tylko propaganda. Podobnie
jak Paweł spotkał pod Damaszkiem Jezusa, jedynego Pana i Zbawiciela,
tak i dziś do tego spotkania zaproszony jest każdy człowiek. A każdy, kto
spotkał Go, nie może o tym nie mówić, bo usta mówią „z obfitości serca”
(Łk 6, 45), a Pawłowe sformułowanie: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16) staje się w sposób naturalny jego własnym50. Misja ewangelizatora musi być poprzedzona osobistym nawróceniem i otwarciem się
na moc Chrystusa, który wszystko czyni nowym, zwłaszcza życie poddane
mocy Ducha Świętego, który nas kształtuje. J. Ratzinger pisze: „apostolski
urząd służebny Kościoła jest tak samo nowy, jak nowy jest Chrystus; uczest-

Tamże, s. 48.
Tamże, s. 24.
48
Tamże, s. 24–27.
49
KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów
ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 2 (300), s. 52.
50
J. H. PRADO FLORES, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Poznań 2016, s. 49–51.
46
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niczy on w nowości Chrystusa i wywodzi się z niej”51. Całe dzieło głoszenia
opiera się na Duchu Pana. Mówił o tym sam Chrystus: „gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Obietnica
obecności Ducha Świętego w Kościele realizuje się nieustannie.
To Duch Święty jest centrum ewangelizacji i misji Kościoła, daje poznanie prawdy i miłości. On prowadzi, daje mądrość i moc głoszenia Zbawiciela.
Dzięki Niemu ludzie z własnej woli mogą przychodzić do Jezusa. Dodaje
odwagi w głoszeniu, nauczaniu i dawaniu świadectwa52: „Duch Święty pomaga nam pokonać nieśmiałość, podpowiada, jakich użyć słów. Duch Święty
realizuje dzieło Jezusa przez członki Kościoła. Przychodzi z mocą uzdrowienia i uwolnienia. Przywraca naszemu życiu Boży plan i cel”53. Działalność
ewangelizacyjna Kościoła mającego pieczęć Ducha polega na kontynuacji
dzieła Mesjasza. W dokumencie końcowym V ogólnej konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów czytamy: „Paweł wyraża to następująco: jesteście listem Chrystusa dzięki naszemu posługiwaniu. Listem napisanym
nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego (2 Kor 3, 3). Ten sam i jedyny Duch
prowadzi i umacnia Kościół w głoszeniu Słowa, celebrowaniu wiary i służbie miłości, aż Ciało Chrystusa osiągnie miarę swej Głowy (por. Ef 4, 15–16).
W ten sposób, przez skuteczną obecność swojego Ducha, Bóg zapewnia – aż
do Paruzji – swoją ofertę życia mężczyznom i kobietom każdego czasu i miejsca. Dlatego też dzisiaj Pan nadal wylewa swoje Życie poprzez pracę Kościoła, który kontynuuje misję, którą Jezus Chrystus otrzymał od Ojca (por.
J 20, 21)”54.

DZIAŁALNOŚĆ W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
Misja powierzona człowiekowi przerasta jego słabe siły i możliwości,
dlatego potrzeba osobistego nowego Zesłania Ducha Świętego, aby nowi
ewangelizatorzy, pełni ufności i wiary, obdarzeni mocą z wysoka, mogli
przekraczać własne ograniczenia w głoszeniu Dobrej Nowiny, doświadczaJ. RATZINGER, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Lublin 2012, s. 45.
52
U. EKMAN, Duch Święty w ewangelizacji, [w:] Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu
Światu, red. A. SIONEK, Kraków 2014, s. 101–112.
53
U. EKMAN, Celebracja II, tamże, s. 179.
54
V OGÓLNA KONFERENCJA EPISKOPATÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW, Dokument Końcowy, Aperecida. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014, 151.
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jąc wielkości i wierności Boga55. Już papież Paweł VI pisał: „Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe, nie zastąpią
cichego tchnienia Ducha. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nie da
wyniku bez Niego. I żadna wymowa nie zdoła poruszyć człowieka bez Jego
tchnienia. Ponadto zdobycze socjologii czy psychologii, choć gruntowne, bez
Niego okazują się daremne”56. Ewangelizator radosny, gorliwy, śmiały, ofiarny i pełen miłości zawsze jest napełniony Duchem Bożym i żyje Ewangelią.
Bardzo ważne jest również spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym. Święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest jak nieznajomość
Chrystusa. „W centrum przepowiadania znajduje się Jezus Chrystus, w którego wierzymy, i o którym dajemy świadectwo. Przekazywać wiarę oznacza zasadniczo przekazywać Pismo Święte, a przede wszystkim Ewangelie,
które pozwalają poznać Jezusa, Pana”57. Skoro nowy ewangelizator to osoba
mająca relację z Jezusem, musi on trwać w modlitwie przez czytanie, studiowanie i kontemplację Jego Słowa. Serce i umysł napełnione przez studium
Słowa przybliżają się do absolutu, bo „głoszenie wymaga, aby najpierw był
czas słuchania, zrozumienia, interpretacji”58.
Papież Franciszek naucza, że „Nie tylko homilia winna się karmić Słowem Bożym. Cała ewangelizacja opiera się na nim – przez słuchanie go,
rozważanie, przeżywanie, celebrowanie i świadczenie o nim. Pismo Święte
jest źródłem ewangelizacji. Dlatego trzeba stale formować się do słuchania
Słowa. Kościół nie ewangelizuje, jeśli nie pozwala się ewangelizować. Jest
rzeczą nieodzowną, aby Słowo Boże stawało się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej. Słowo Boże słuchane i celebrowane, zwłaszcza
w Eucharystii, karmi i umacnia wewnętrznie chrześcijan i czyni ich zdolnymi do prawdziwego świadectwa ewangelicznego w życiu codziennym”59.
Wszystkie zasady ewangelizacji znajdują się w Biblii, a Jezus, obecny i żywy
w Słowie, jest najlepszym wzorem i pierwszym ewangelizatorem60. Dzięki
temu nowi ewangelizatorzy mogą głosić: „Bóg cię kocha, a Jezus przyszedł
na świat, aby cię zbawić”. Naśladując Jezusa należy przyjmować postaJ. H. PRADO FLORES, Nowi ewangelizatorzy, dz. cyt., s.49–55.
EN 75.
57
SYNOD BISKUPÓW, XIII Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011, 2, http://www.vaticanum.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html
(05.02.2018).
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Tamże, 3.
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EG 174.
60
M. STUŁA-TOPOLSKA, Jeśli nie my, to kamienie będą wołać, Częstochowa 2011,
s. 120–126.
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wy takie, jakie przyjmował Mistrz. On sam, choć był Bogiem, stał się sługą, a „Ewangelia daje nam wspaniałą lekcję bycia ubogim w naśladowaniu
Chrystusa, który sam był ubogi (por. Łk 6, 20; 9, 58) oraz głoszenia Dobrej
Nowiny pokoju bez torby ani laski i niepokładania ufności w pieniądzach
ani mocach tego świata (por. Łk 1, 4). Hojność Boga przejawia się w hojności
jego misjonarzy, a darmowość Ewangelii ukazuje się w bezinteresowności
apostołów”61. Każdy nowy ewangelizator jest wezwany, aby być uczniem
Jezusa, a skoro uczniem, to i misjonarzem, bo On sam zaprasza go do swojej
misji: „tak jak On jest świadkiem miłości Ojca, tak uczniowie są świadkami śmierci i zmartwychwstania Pana do chwili Jego ponownego przyjścia.
Wypełnienie tego obowiązku nie jest zadaniem opcjonalnym, lecz integralną
częścią tożsamości chrześcijańskiej, ponieważ świadczenie jest częścią istoty
samego powołania”62.
Z misyjnej duchowości wypływa troska o przekazanie innym radości
wiary, budowanie jedności, a wszystko dzięki prowadzeniu Ducha Świętego. Mając Jezusa za wzór i przyjaciela, przepowiadanie nie powinno być
rozprawą o Jezusie, ale żywą, pełną entuzjazmu współpracą z Panem. Zapał
i gorliwość jest skutkiem doświadczenia zbawienia. „Bóg daje wzrost. Zaprasza nas do współpracy: jeden z posłanych sieje, inny podlewa, jeszcze inny
zbiera obfite plony. Zawsze jednak w konsultacji z Właścicielem pola, aby
Bóg był wszystkim we wszystkich. Ufność płynie z wiary, to znaczy z pewności, że inicjatywa w ewangelizacji należy do Jezusa i Jego Ducha” 63.

KERYGMAT
Treścią głoszoną przez nowych ewangelizatorów jest kerygmat. Należy rozróżnić katechezę od kerygmatu, czyli pierwszego głoszenia Ewangelii. Ewangelizacja i nauczanie to dwa następujące po sobie, ale miejscami
przenikające się etapy w przepowiadaniu. Jan Paweł II w Catechesi trandendae
zwraca uwagę, że „między katechezą a ewangelizacją nie ma ani rozdziału,
ani przeciwstawności, ani też całkowitej tożsamości, ale jakąś wewnętrzną
więzią łączą się one i wzajemnie uzupełniają”64. Kerygmat jest wyrażeniem
V OGÓLNA KONFERENCJA EPISKOPATÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW, Dokument Końcowy, Aperecida. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa, aby nasze
narody miały w Nim życie, dz. cyt., 31.
62
Tamże, 144.
63
A. SEPIOŁO, Nowa ewangelizacja, dz. cyt., s. 69–74.
64
JAN PAWEŁII, Adhortacja o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”
(16.10.1979), Watykan 1978, 18.
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stosowanym w odniesieniu do głoszenia apostolskiego i z języka greckiego
dosłownie znaczy „krzyk”. Treścią jest Dobra Nowina – Jezus – który umarł,
zmartwychwstał i został uwielbiony jako Zbawiciel, Mesjasz, Pan.
Kerygmat jest „głoszeniem Chrystusa obecnego i działającego w historii ludzkości, wydarzeniem, przez które Bóg, za pośrednictwem głoszonego
słowa spotyka człowieka, sprawiając, że to, co raz na zawsze dokonało się
w Jezusie Chrystusie dla naszego zbawienia staje się mocą Ducha Świętego
obecne i owocne dla każdego, kto wierzy”65. Znaki w postaci radykalnych
nawróceń czy też duchowych i fizycznych uzdrowień są naturalnym następstwem kerygmatu, w którym obecny jest Chrystus. Tak było w przypadku
ewangelizacji prowadzonej przez samego Jezusa i tak dzieje się w przypadku głoszenia Chrystusa dzisiaj. Głoszenie kerygmatu to apel, wezwanie czy
nawet prowokacja człowieka do opowiedzenia się, czy jestem z Bogiem, czy
przeciw Bogu. Domaga się on radykalnego nawrócenia.
Nowy ewangelizator nie przekonuje do wiary w dyskusji. Argumenty, nawet najważniejsze, nie mogą wzbudzić wiary, w przeciwieństwie do
głoszenia kerygmy. „Kerygmat ma moc wzbudzania wiary w słuchających.
Głoszenie wiary budzi wiarę. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś
co się słyszy jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17). Jest to bardzo ważny element –
głoszenie z wiarą ma moc przez Ducha Świętego, aby wzbudzać wiarę”66.
Przyjęcie kerygmatu to otwarcie drzwi Chrystusowi, to zgoda na to, by
Ewangelia przenikała wszystko, co się czyni, to uznanie Jezusa jedynym Panem i Zbawicielem, czyli oddanie mu każdego aspektu swojego życia, przeszłości, przyszłości i teraźniejszości67.

GŁOSZENIE MIŁOŚCI BOGA
Kolejnym bardzo ważnym elementem w działalności ewangelizatora
nowej ewangelizacji jest miłość. To ona sprawia, że chcemy dzielić się z innymi tym, co mamy najlepsze. Miłość Jezusa i do Jezusa rodzą pragnienie
dzielenia się Ewangelią68, dzielenia się swoim doświadczeniem. Miłość Chrystusa, którą zaś dzielą się nowi ewangelizatorzy, jest świadczeniem o trwaniu w miłosnej komunii w Duchu Świętym. W całym dziele głoszenia chodzi
o bezinteresowną miłość do bliźnich, która kieruje ewangelizatorem pragnąA. PACIOREK, Kerygmat w Biblii, Lublin 2001.
P. HOCKEN, Dobra nowina o Królestwie, dz. cyt., s. 33.
67
R. CANTALAMESSA, Wiara, która zwycięża świat, Kraków 2006, s. 27–28.
68
P. HOCKEN, Wspólnota w Chrystusie, dz. cyt., s. 115.
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cym, aby i oni mogli spotkać Jezusa. Nie wystarczy głosić tylko słowem, konieczne jest również osobiste świadectwo życia. Paweł VI zauważa, że „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków niż nauczycieli; a jeśli słucha
nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. […] A więc Kościół jak najbardziej
może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania i obyczaju, to
jest przez świadectwo potwierdzone życiem; ono jasno uwidacznia jego
wierność Panu Jezusowi, ubóstwo, wstrzemięźliwość, wolność od jakiekolwiek ziemskiej władzy w świecie, a wreszcie świętość”69.
Nowy ewangelizator powinien dać prawdziwe i skuteczne świadectwo: ma on jasny i konkretny cel – aby wszyscy poznali Chrystusa70. Świętym obowiązkiem wierzącego (nawróconego) staje się przekazanie swoim
przyjaciołom tego błogosławieństwa, które sam otrzymał. Bardzo ważna jest
umiejętność składania świadectwa, która ma polegać na odnajdywaniu nowych dróg docierania do bliźnich. To nic innego, jak dostosowanie orędzia
do szczególnych potrzeb każdego, do jego wrażliwości i języka oraz okoliczności jego życia71. Jest to umiejętność robienia i mówienia właściwych
rzeczy we właściwym czasie. Najważniejsza zaś jest znajomość Biblii. Słowo
samo w sobie ma moc, bo wiara rodzi się ze słuchania. Zbawia nie nasz komentarz, lecz Słowo Boże72. Wszystko to prowadzi do współpracy z Duchem
Świętym73, dzięki której pasja ewangelizacji przełoży się na zaangażowanie
w dzieła Kościoła.
Podsumowując, istotne jest, aby nowy ewangelizator, zanim przystąpi do misji powierzonej przez Boga, najpierw sam poddał się ewangelizacji
(w kręgach ewangelizatorów mówi się, że „został zewangelizowany”). Decydującą rolę ma tutaj doświadczenie bezinteresownej miłości Boga Ojca, który
kocha za darmo i nigdy z nikogo nie rezygnuje, nie męczy się przebaczaniem i nieustannie wyczekuje na powrót swoich synów i córek. Konieczne
jest również, aby ewangelizator doświadczył osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, pogłębiając zarazem refleksję nad ofiarną miłością
Zbawiciela, który życie oddaje, aby każdy mógł żyć. Dochodząc do poznania
Pana, który nie potępia, nie gardzi, a pochyla się z miłością nad każdą ludzką
słabością, aby ją uzdrowić, dając prawdziwą wolność. Jezus powołuje chrześcijan do misji nie jak najemników, ale jak przyjaciół i braci. Posłał Ducha
EN 41.
JAN PAWEŁII, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris missio”
(7.12.1990), Lublin 1993, 86 (skrót: RM).
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JAN PAWEŁII, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 „Novo
millennio ineunte” Watykan 2001, 40.
72
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Świętego, ofiarował dary i charyzmaty, aby budować wspólnotę Kościoła.
Wszystko po to, by Dobra Nowina o Zbawieniu dotarła aż po krańce świata.

ZAKOŃCZENIE
Kościół koncentruje się na ewangelizacji jako misji powierzonej przez
Jezusa „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16, 15). W dobie szerzącego się sekularyzmu, relatywizmu i ateizmu
praktycznego jest to ważne zadanie i wyzwanie dla każdego chrześcijanina. Dla ukazania rangi problemu Jan Paweł II wprowadził pojęcie nowej
ewangelizacji, wyjaśniając, iż nie chodzi o nową Ewangelię, lecz o nowość
i aktualność Ewangelii, o głoszenie Słowa Bożego w nowy sposób, z nowym
zapałem i poszukując nowych środków przekazu, aby dotrzeć do współczesnego człowieka, jednocześnie uwzględniając zmiany kulturowe i społeczne.
Realizacja tego wyzwania odbywa się w Kościele, który ze swej natury jest
misyjny. Warunkiem skuteczności ewangelizacji jest nowy impuls, powrót
do głoszenia pierwotnego, czyli kerygmatu, głoszenia miłości Boga Ojca, objawionej przez Syna w mocy Ducha Świętego. Nadrzędną zaś sprawą jest
nieustanna autoewangelizacja, czyli najpierw ewangelizacja ad intra, aby Kościół mógł wyjść do wszystkich z ewangelizacją ad gentes. Realizacja takich
wyzwań możliwa jest dzięki nowym ewangelizatorom, którzy pragną żyć
kerygmatem, a życie ich zostało odnowione w Chrystusie. Zostali oni posłani
w autorytecie Kościoła, aby głosić Dobrą Nowinę.
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NEW EVANGELIZATION AS AN ANSWER TO THE CONTEMPORARY NEEDS
OF THE CHURCH AND THE ROLE OF NEW EVANGELIZERS
IN THE NEW EWAGELIZATION
The Church concentrates on the evangelization as a mission given by Jesus “Go into
all the world and preach the good news to all creation” (Mark 16, 15). As secularism,
relativism and practical atheism are spreading, this is a major task and challenge for each
Christian. To show the significance of this problem the Holy Father, John Paul II coined
the term “new evangelization” clarifying that the Gospel is the same, but the preaching is
new. Preaching the Gospel must be new in method, new in expression and new in zeal to
reach the contemporary man, taking into consideration social and cultural changes. This
task shall be carried out in the Church, which is missionary by its nature. The condition
for the evangelization to be effective is a new impulse, return to the original proclamation,
i.e. kerigma, proclamation of the love of God the Father, revealed by the Son in the power
of the Holy Spirit. The most important, though, is self-evangelization i.e. ad intra evangelization to enable the Church to go to the nations with the ad gentes evangelization. Such
challenges can only be met with new evangelizers, who want to live the kerigma, whose
lives have been renewed in Jesus and who have been sent by the church’s authority to
spread the good news.
tłum. Izabela Szwed
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Niniejsze opracowanie nie stawia sobie za cel ani powierzchownej, ani
dogłębnej krytyki dotychczasowej metafizyki scholastycznej czy nowożytnej. Chciałbym wyraźnie podkreślić to już na wstępie, aby uniknąć nieporozumień czy zarzutu o brak pokory wobec ważnych tradycji filozoficznych,
które ukształtowały oblicze zachodniej cywilizacji. Chodzi tu o coś zgoła
innego. Albo filozofia i kultura pozostaną przy dotychczasowej metafizyce
ontologicznej, albo dokona się nowatorski zryw ku nowej metafizyce egzystencjalno-religijnej, bliższej człowiekowi i jego codzienności. W tym tekście
spotykają się dwie odmienne formy myślenia metafizycznego. Przyjrzyjmy
się im teraz bliżej.

POSZUKIWANIE NOWEJ FILOZOFII PIERWSZEJ
Filozoficzne tło dociekań dotyczących problemu metafizyki można
przedstawić między innymi na podstawie analiz filozoficzno-kulturowych,
wskazując jednoznacznie na kryzys dotychczasowej metafizyki, zarówno scholastycznej, jak i nowożytnej. Jej rozpad, trwający od kilku wieków,
przyczynił się do powstania wielu problemów na gruncie filozofii, a także
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do niepokojącego zamętu kulturowego, szczególnie w kontekście epistemologicznym i aksjologicznym. Życie kulturowe i społeczne cywilizacji zachodniej przez wieki organizował dominujący model ontologiczny – z kategorią
bytu w centrum. W tradycyjnej filozofii bytu pozostały tylko przedmioty
poznawalne przez człowieka. Współczesny świat to przestrzeń wypełniona
ogromną liczbą rzeczy. Nadmiar rzeczy, czyli bytu, sprawił, że zatracony został kontakt z istnieniem, wyższymi wartościami i Transcendencją. Taki styl
myślenia nadal jest konsekwencją posługiwania się metafizyką tomistyczną.
Nadmierna koncentracja na bycie sprawiła, że człowiekowi wymknęło się
to, co jest dla niego najistotniejsze – istnienie i doświadczenie metafizyczne1.
Możliwe są więc dwie drogi przezwyciężenia kryzysu kulturowego
i rozwikłania problemów metafizyki. Pierwsza z nich – trwanie w dotychczasowej metafizyce ontologicznej – nie zmienia zaistniałej sytuacji i nie
przyczynia się do odbudowania ważnej pozycji samej metafizyki. Jest to uporczywe trwanie przy pojęciu bytu. Badania metafizyczne polegają nadal na
opisywaniu świata uprzedmiotowionego. Drugi sposób, znacznie trudniejszy i wymagający wielu nowatorskich pomysłów filozoficznych, domaga się
przełamywania skostniałego myślenia, że byt jest wszystkim, a wszystko jest
bytem, że powinniśmy nadal myśleć w kategoriach bytu2. Filozofia zadaje
wiele innych pytań, ważniejszych niż pytanie o byt. Zwrot dokonany w nowej filozofii dotyczy pytania o doświadczenia egzystencjalne i metafizyczne.
Przedstawiony powyżej drugi sposób przezwyciężenia opisanego kryzysu
to pewnego rodzaju nowa droga filozofii, na której możliwa jest szansa ocalenia człowieka i metafizyki.
Dotychczasowa metafizyka tomistyczna utraciła człowieka z jego przeżyciami i przyczyniła się do upadku metafizyki w ogóle. Ten model myślenia, naznaczony upadkiem, nie może dziś przyczynić się do zmian kulturowych i filozoficznych. Nie ma możliwości, aby rozpadająca się metafizyka
odzyskała pozycję „filozofii pierwszej”. Byt ograniczył ludzkie myślenie,
a nawet zamknął pewną epokę filozoficzną. Współczesność domaga się nowatorskiego myślenia filozoficznego i nowej metafizyki. Nie czegoś spektakularnego, funkcjonującego na zasadach mody, czyli tylko na moment, ale
długofalowej, nowej filozofii, która będzie obecna w nauce i zachodzących
procesach społeczno-kulturowych3.
1
Por. M. SZULAKIEWICZ, Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia, Toruń 2017, s. 23–92.
2
Por. M. SZULAKIEWICZ, Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toruń 2006, s. 13.
3
Por. M. SZULAKIEWICZ, Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią, Toruń 2015, s. 116.
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ANTYMETAFIZYCZNY CHARAKTER WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
Obserwując wydarzenia kulturalne i jakość wydawanych publikacji, należy przyjąć tezę, że kultura współczesna charakteryzuje się nastawieniem
antymetafizycznym. Nurty postmodernistyczne często podejmują temat
końca metafizyki. Wraz z jej zakończeniem jakakolwiek filozofia okazuje się
zbędna dla współczesności. Jej miejsce zajmuje dyskurs literacki i interpretacja tekstów literackich4. Można także wskazać popularny dziś model uprawiania filozofii bez uwzględniania metafizyki. W kręgach i dyskusyjnych
akademickich filozofia jest popularna i podejmowane są próby filozoficznego opisu aktualnej sytuacji kulturowej, ale już bez odniesienia do metafizyki5.
Coraz popularniejsze są kognitywistyka i filozofia naturalistyczna; stopniowo zajmują miejsce filozofii pierwszej6. Filozofowanie w kontekście nauki
stało się popularnym stylem działania nowoczesnych filozofów. Ponadto
w propagowanym modelu antymetafizycznym, choć zakłada on rozpad dotychczasowej metafizyki, powracają jednak tradycyjne pytania i zagadnienia
podejmowane przez metafizykę w minionych wiekach. Obecny obraz kulturowy jest rzeczywistością postmetafizyczną, w której tematy filozoficzne,
istotne dla minionych epok, są nadal ważne i aktualne.
W przeszłości wielokrotnie podejmowano próby dotarcia do jedynej,
pewnej i sprawdzonej „filozofii pierwszej”. Droga do ukonstytuowania metafizyki jako „filozofii pierwszej” rozpoczęła się w starożytności. Arystoteles
uznawał metafizykę za naukę bezwzględnie pierwszą, najważniejszą i najwznioślejszą. Wyjątkowość metafizyki polega na tym, że nie jest związana
z potrzebami materialnymi, nie jest nauką zwróconą ku celom praktycznym
lub empirycznym. Pozostałe nauki, które wypełniają cele praktyczne, nie
mają wartości same w sobie, lecz osiągają wartość realizując swoje cele badawcze. Metafizyka to nauka, która posiada wartość sama w sobie. Ponieważ
jej cel znajduje się w niej samej, jest nauką wolną. Według Arystotelesa metafizyka powstaje z zachwytu i ze zdziwienia, których doświadcza człowiek
stający wobec rzeczy, czyli wobec świata bytów realnie istniejących. Metafizyka ma zmierzać wyłącznie do zaspokojenia potrzeby poznania rzeczywi4

s. 9.

Por. A. BURZYŃSKA, M. MARKOWSKI, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009,

5
Por. M. KWIEK, Włóczęgostwo filozoficzne. Esej o Zygmuncie Baumanie, [w:] Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, red. A. ZEIDLER-JANISZEWSKA,
cz. I, Poznań 1995, s. 85–102.
6
Por. J. BREMER, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność „ja” w świetle
badań neurologicznych, Kraków 2014, s. 11–119.
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stości, przewyższa więc wszelkie nauki praktyczne i teoretyczne, stając się
filozofią czysto spekulatywną, czyli kontemplacyjną7.
Zwolennicy metafizyki tomistycznej, kontynuując myśli Arystotelesa
i Tomasza z Akwinu, również traktują metafizykę jako „filozofię pierwszą”,
rozumiejąc ją jako ogólną teorię bytu i teorię człowieka. Pierwszą filozofią
ma być wyłącznie filozofia bytu. Metafizyka jest podstawową dyscypliną filozoficzną, która pełni centralną rolę w całokształcie uprawiania filozofii jako
nauki. Szczególne miejsce metafizyki wynika z faktu, że teoria bytu obejmuje
wszystkie dyscypliny podlegające filozofii bytu. Ponadto metafizyka stanowi
poznanie filozoficzne jednolite pod względem epistemologiczno-metodologicznym. Oznacza to, że teoria bytu zawiera całą fundamentalną problematykę tak zwanej filozofii klasycznej. Takie dyscypliny jak logika, metodologia
czy teoria poznania stanowią zespół pomocniczych dla uprawiania metafizyki dyscyplin, a ich status określany jest jako status dyscyplin metafilozoficznych. Filozofia nadbudowana na metafizyce stanowi z nią organiczną
całość. Obok metafizyki ogólnej wyróżnia się, ze względu na odrębny punkt
wyjścia, metafizyki szczegółowe (filozofię przyrody, filozofię człowieka, filozofię kultury itd.). Dyscypliny metafizyki szczegółowej, choć są samodzielne
w punkcie wyjścia, zależą jednak od metafizyki ogólnej. W punkcie wyjścia
metafizyka posługuje się doświadczeniem bytu jako bytu lub bytu spartykularyzowanego (bytu poznania, bytu człowieka, bytu religii itd.)8.

FILOZOFIA SENSU
Odpowiedzią na kryzys metafizyki może być między innymi filozofia
sensu, która także postrzegana jest jako „filozofia pierwsza”. Odnowa metafizyki nie może dokonać się przy pomocy filozofii bytu, lecz na drodze powrotu do fundamentalnych i nadal żywych pytań i doświadczeń metafizycznych, wśród których ważne miejsce zajmuje pytanie o sens9.
Por. G. REALE, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. ZIELIŃSKI, t. II, Lublin 2005,
s. 395–399.
8
Por. M. A. KRĄPIEC, A. MARYNIARCZYK, Metafizyka, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. VII, Lublin 2006, s. 114–115.
9
Jednymi z najważniejszych pytań w całej historii filozofii i w egzystencjalnych
przeżyciach każdego człowieka, który nawet nie zajmuje się zawodowo filozofią, są pytania o sens ludzkiego życia (o sens człowieka) i o sens wszechświata. Są to niezwykle doniosłe pytania filozoficzne, dociekania wielu myślicieli ostatecznie skupione były wokół
tych zagadnień. W filozofii przyrody przyjmuje się założenie, że wszechświat ma cechę
racjonalności. Można także stwierdzić, że wszechświat jest racjonalny. Cechę racjonalności należy łączyć z posiadaniem sensu: co jest racjonalne, jest (lub może być) sensow7
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Według Karola Tarnowskiego, odnowa metafizyki może dokonać się
przez powrót „[…] do refleksji nad tym, co każdego z nas najbardziej obchodzi: naszego własnego życia i zagadnienia jego sensu. Właśnie tutaj, w łonie
konkretnego ludzkiego życia, może pojawić się coś takiego, jak doświadczenie metafizyczne […]”10.
Doświadczenia metafizyczne odsłaniają sens ludzkiego życia. Domagają się także, by człowiek, podejmując interpretację egzystencjalnych przeżyć,
zauważył, że jego przeżycia, a w konsekwencji całe życie, posiadają sens
metafizyczny. Filozofię sensu ludzkiego życia należy rozumieć jako „filozofię pierwszą” w tym znaczeniu, że problem sensu egzystencji jest w niej
fundamentalny i pierwszy w porządku ważności. A zatem nie będzie to już
filozofia „bytu jako bytu”, czyli filozofia opisująca substancję. W metafizyce
tomistycznej „to, co pierwsze” dotyczy istoty lub istnienia, bądź też uniwersalnych zasad odnoszących się do bytu11.
W poszukiwaniu filozofii sensu jako „filozofii pierwszej” można sformułować trzy postulaty. Po pierwsze, w naszych codziennych zamierzeniach
i podejmowanych działaniach kierujemy się naturalnym i elementarnym poczuciem sensu tego, co planujemy i wykonujemy. Po drugie, istnieje w człowieku silna potrzeba uprawomocnienia życia wobec jakiejś „metafizycznej
inności”, która przenika całe nasze istnienie. Na pewnym etapie egzystencji
nie odczuwamy naszego życia w całości. Jest nam ono dane teraz – tylko
w nadziei. W konkretnych sytuacjach życiowych myślimy już o całości egzystencji. Pojawia się w nas pragnienie odkrycia i poznania całościowego,
ostatecznego sensu własnej historii, a także historii powszechnej. Po trzecie,
zakorzeniona w człowieku metafizyczna skłonność do pytania o całościowy
i ostateczny sens własnego życia oraz dziejów powszechnych wynika nie ze
spekulatywnego dowodu, który zawsze może zostać zakwestionowany, ale
raczej z nadziei, że owej naturalnej skłonności coś w rzeczywistości odpowiada. Egzystencja ludzka zwrócona jest w stronę nadziei, ku całościowemu
sensowi12.
W opracowaniu znaczenia filozofii sensu może pomóc pojęcie racjonalności, i to jej rozumianej maksymalistycznie. Często racjonalność kojarzona
ne. Tak więc o wszechświecie można powiedzieć, że jest sensowny, czyli ma sens. Jeżeli
wszechświat ma sens, to sens ten obejmuje także człowieka, ponieważ istota ludzka jest
częścią, a nawet elementem struktury wszechświata. Por. M. HELLER, Sens życia i sens
wszechświata, Kraków 2014, s. 203–224.
10
K. TARNOWSKI, Człowiek i transcendencja, Kraków 2007, s. 116.
11
Por. K. ŚNIEŻYŃSKI, Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę
nowej „filozofii pierwszej”, „Poznańskie Studia Teologiczne” 22(2008), s. 215.
12
Por. tamże, s. 230–231.
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jest wyłącznie ze skuteczną techniką dochodzenia do poprawnych wniosków. Racjonalność jest pewną wartością, przy pomocy której odczytujemy
świat i porządkujemy nasze życie. Można wyróżnić trzy znaczenia racjonalności: racjonalność rozumowań (dyskursu), racjonalność świata i racjonalność życia. Wszystkie te trzy sposoby rozumienia racjonalności mają ze
sobą coś wspólnego. Istnieje niewątpliwie, choć jest trudny do określenia,
element łączący rozumienie racjonalności, który można nazwać sensem. Jest
on czymś obiektywnym, a to sprawia, że można mówić o sensie dyskursu,
sensie świata i sensie życia. W ten sposób można przyjąć, że istnieje obiektywna cecha rzeczywistości, dzięki której (albo na mocy której) życie ludzkie
jest racjonalne, a nasze osobiste decyzje tylko nas do tej racjonalności przybliżają lub od niej oddalają. Jest to założenie metafizyczne, gdyż dotyczy
relacji naszego życia do rzeczywistości. Można także przyjąć na podstawie
przemyśleń filozoficznych, że wszystkie te trzy sposoby rozumienia racjonalności – racjonalność dyskursu, racjonalność świata i racjonalność życia – są
przypadkami ogólnego pojęcia racjonalności. Terminem określającym ogólne pojęcie racjonalności jest sens. Do tego pojęcia mamy dostęp jedynie przez
wyżej wymienione trzy przypadki racjonalności. Jest ono transcendentne,
choć obecne w sensie dyskursu, sensie świata i sensie życia, ale poza te sensy
wykraczające13.

FILOZOFIA DIALOGU
W XX wieku, po załamaniu się metafizyki fundamentów, czyli filozofii bytu, imponujący rozwój przeżywała filozofia dialogu (filozofia innego,
filozofia spotkania). Jej powstanie było także wynikiem kryzysu kierunków
filozoficznych wyrosłych z nowożytnego subiektywizmu oraz pewnego rozczarowania brakiem jednolitej, uniwersalnej filozofii. Ponadto na nową filozofię inspirujący wpływ miała „tradycja dialogiczna” rozwijająca się wśród
mało znanych myślicieli z kręgu ortodoksyjnego judaizmu, a szczególnie
wschodnioeuropejskiego chasydyzmu. Nowa filozofia, będąca w opozycji
do kierunków subiektywistycznych, przeciwstawiała im „nowe myślenie”
oraz wprowadzała do dyskursu filozoficznego wcześniej sporadycznie stosowane pojęcia, takie jak miłość (inny istnieje, o ile jest kochany). Dialogiczna
filozofia zwraca uwagę na obecność „innego”, którego nie można traktować
przedmiotowo, a doświadczenie „innego” jest niesprowadzalne do doświadczenia rzeczy. Treść dialogicznej filozofii zawiera odrzucenie monologiczne13

Por. M. HELLER, Granice nauki, Kraków 2014, s. 158–161.
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go rozumu na rzecz uznania miłości. Ulubionym tematem wczesnych dialogików była specyficznie rozumiana „gramatyka”, a szczególnie „gramatyka
miłości”. Dzięki miłości możliwe jest odniesienie do „ty”, podczas gdy istotę
należy określi przez „to”. Dla przedstawicieli myśli dialogicznej ważna była
kwestia wiary i Boga pojętego dialogicznie. Dla późniejszych dialogików
„inny” nie jest fenomenem, a to oznaczałoby zjawienie się, uobecnienie, które
daje się włączyć w porządek innych obecności. Doświadczenie „innego” jest
bardzo konkretne i wyraża się etycznym przykazaniem odpowiedzialności14.
Wiek XX to również epoka działania wielu zróżnicowanych kierunków
i szkół filozoficznych. W chaosie prawd filozoficznych pojawiła się potrzeba
nowej filozofii. Filozofia dialogu, jako „filozofia pierwsza”, jest próbą budowania filozofii „poza bytem i niebytem”. Myślenie dialogiczne wykazywało,
że przyszłość człowieka nie dokonuje się w tym, co związane jest z bytem
albo nicością15. Jest to filozofia, która myśli z kimś, wzywa do uczestnictwa
i zaangażowania. Należy przejść od świata abstrakcji i spekulacji do żywego świata odpowiedzialności i spotkania. To także filozofia wskazująca na
poznawczą wartość spotkania międzyosobowego, zadająca również pytania
o wartości, które ujawniają się w spotkaniu-dialogu16. Nowa filozofia zawsze
ma charakter etyczny, dlatego również etykę przyjmuje się jako „filozofię
pierwszą” (dobro poprzedza w niej bycie). Mówiąc inaczej, metafizyka to
relacja z drugim człowiekiem, a etyka to uznanie jego prawa do bycia sobą.
Więź, która łączy z drugim człowiekiem, przybiera kształt odpowiedzialności17. Nowa metafizyka wskazuje na konieczność dialogu. Doświadczenia
człowieka mają zawsze charakter dialogiczny. Metafizyka dialogu nie prowadzi już do bytu i nicości, ale przypomina o wezwaniu do uczestnictwa.
Uczestnictwo polega na mowie. Mową jest już ukazanie się twarzy drugiego.
Relacja Ja-Ty jest wydarzeniem, a istotą mowy i wydarzenia jest wezwanie18.
Filozofia dialogu przekracza tradycyjne struktury ontologiczne i wprowadza w obszar metafizyki bytu religijnego (egzystencji religijnej). Podstawowym modelem transcendencji jest Objawienie, z którego można wyprowadzić podmiotowość dialogiczną i metafizykę bytu religijnego. Odwołanie
się do fenomenu Objawienia powoduje otwarcie na Innego jako bliźniego,
a to prowadzi do rozbicia autonomii podmiotowości. Doświadczenie ObjaPor. B. BARAN, Filozofia dialogu, Kraków 1991, s. 7–35.
Por. M. SZULAKIEWICZ, Dialog, dz. cyt., s. 74–75.
16
Por. J. A. KŁOCZOWSKI, Filozofia dialogu, Poznań 2005, s. 24.
17
Por. D. ROGÓŻ, Anty-Odyseja. Antropologia Emmanuela Lévinasa. Kraków 2012,
14

15

s. 20.

18
Por. E. LÉVINAS, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 2012,
s. 59–67.
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wienia to mowa przychodząca z zewnątrz, otwierająca to, co absolutnie inne;
to koncepcja daru, który nie ogranicza filozofii. Słowo i wezwanie okazują się
inspirującą, nową formą otwarcia na bliźniego oraz podstawą doświadczenia
Objawienia. Zastosowane myślenie mowy okazuje się nowym sposobem wyrażenia „metafizyki bytu religijnego” (egzystencji religijnej)19.
Przyjęta w powyższych analizach teza, że metafizyka jest „filozofią
pierwszą”, została potwierdzona w historii filozofii przez różne kierunki
i przemyślenia filozofów. Odmienne spojrzenie na rolę metafizyki i jej metody sygnalizuje, że metafizyka jest nadal aktualna i potrzebna ludzkości oraz
współczesnej kulturze. Mimo propagowanej kultury antymetafizycznej czy
postmetafizycznej, sama metafizyka obroniła swoją pozycję wśród innych
nauk i dyscyplin filozoficznych.

OSOBOWOŚĆ METAFIZYKA
Pytanie „kim jest człowiek?” pojawia się w całej nowożytnej i współczesnej tradycji filozoficznej. Myśliciele i badacze różnych aspektów kultury
podejmowali refleksję nad człowiekiem, próbując badać jego świadomość,
egzystencję, cielesność i osobiste, w tym duchowe doświadczenia. Dramatyczne wydarzenia dwudziestego wieku (wojny, totalitaryzmy, eksperymenty na człowieku) pokazały, że obok filozoficznego namysłu nad człowiekiem
mamy do czynienia z jego degradacją, zaprzeczeniem jego podmiotowości
i godności. Ponadto, wraz z rozwojem poszczególnych dyscyplin naukowych
zajmujących się specjalistycznym i wąskim opisem człowieka, nie została dokładnie przedstawiona głębsza perspektywa antropologiczna człowieka.
Pojawiła się potrzeba opracowania metafizyki człowieka, w której naczelną kategorią nie będzie już byt, ale bycie konkretnego podmiotu. Metafizyka religijna podejmuje starania, aby współczesna dyskusja o człowieku
dokonywała się w perspektywie „antropologii głębi”. W ten sposób można
badać i poznawać poszczególne sfery egzystencjalne istniejące w każdym
człowieku. Myślenie o człowieku w kategoriach dotychczasowej metafizyki
bytu jest o wiele prostsze. Ten rodzaj filozoficznego namysłu ma już gotowe
odpowiedzi na zadawane przez człowieka pytania. Nowa metafizyka egzystencjalno-religijna jest trudnym przedsięwzięciem intelektualnym i kulturowym. Substancjalny byt można dość prosto opisać przy pomocy poznanych
terminów filozoficznych. Bycie ludzkie i doświadczenia egzystencjalne, choć
19
Por. J. MAJ, Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga, Kraków 2009, s. 9–15.
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pozostają trudną do przeniknięcia i intelektualnej obserwacji dziedziną, powinny stać się źródłem poszukiwań istoty człowieka. W „antropologii głębi”
chodzi przede wszystkim o jak najdalsze dotarcie do głębi bycia, punktu,
z którego wynikają przejawy bycia ludzkiego, ponieważ egzystencja ludzka
jest w czymś zakorzeniona20.
Metafizyk, dążąc do upowszechnienia metafizyki religijnej, powinien
wpierw sam w sobie odkryć „antropologiczną głębię”. Przy pomocy autorefleksji, czyli samopoznania odczytać sferę antropologiczną, a przez ten fakt
nie tylko poznać samego siebie, ale poszerzyć złożoną wiedzę o człowieku
i jego relacjach ze światem i innymi ludźmi. Prawdy metafizyczne nie mogą
być dziś przekazywane w formie skostniałego i suchego wykładu akademickiego. Metafizyk powinien przemawiać z głębi własnych doświadczeń duchowych i metafizycznych – z najgłębszych sfer antropologicznych.
Dotychczasowa metafizyka, szczególnie ontologiczna i dogmatyczna,
poprzez kategorię bytu i myśli dążyła do wypracowania jak największej liczby słów, które trafnie opisywałyby rzeczywistość. Nowa metafizyka religijna
uwzględnia niedocenianą w filozofii kategorię milczenia. Wśród filozofów
próżno szukać apologetów milczenia. Wręcz przeciwnie, filozof musiał wiele
mówić, usprawiedliwiać, tłumaczyć, a w konsekwencji jego misja polegała
na produkcji słowa mówionego i pisanego. Według tradycyjnych systemów
metafizycznych tam, gdzie jest byt i myśl, tam musi pojawić się obfitość słowa. W ten sposób wielu myślicieli, przez prowadzone dyskusje i polemiki,
próbowało zaistnieć na scenie życia filozoficznego i kulturalnego. Tymczasem milczenie i cisza w nowej metafizyce są konieczne do usłyszenia nowych
wydarzeń i tego, co dokonuje się w wewnętrznych sferach podmiotu. Filozof na pewnym etapie własnego dyskursu filozoficznego powinien przestać
mówić, a stać się słuchającym. Prawdziwą więź z Bogiem i innymi ludźmi
można zbudować w oparciu o bezgłośny dialog, w którym istotną rolę odgrywa słuchanie tego, co chcą przekazać Bóg i inne podmioty. Więź religijna
z Bogiem może ukonstytuować się tylko w bezgłośnym dialogu, dokonującym się w samotności wewnętrznej człowieka. Wiara, jako jedna z figur subiektywności, nie podlega uzewnętrznieniu w mowie. Milczenie jest swego
rodzaju sztuką, która nie tylko rozgrywa się w przestrzeni międzyludzkiej,
ale także uwrażliwia człowieka na wieczność21.
20
Por. W. SZCZERBIŃSKI, Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Lublin 200,
s. 13–19.
21
Por. M. WALCZAK, Kierkegaard jako filozof milczenia, [w:] Studia z filozofii Sørena
Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, red. M. GOŁĘBIEWSKA, Warszawa 2015,
s. 263–277.

444

Ks. Rafał Tetela

W europejskim modelu kształcenia i wychowania przez wieki dominował model scholastyczny. Terminem „scholastyk” określano pierwotnie mistrza kierującego szkołą czy też wykładającego w niej, lub ogólnie, człowieka
wykształconego. W XIII wieku, wraz z rozwojem uniwersytetów w dużych
miastach, scholastyka przeciwstawiono mnichowi prowadzącemu surowy
tryb życia. Z czasem, ze względu na rozwój poglądów reformacyjnych, termin ten nabrał negatywnego znaczenia, a scholastyków postrzegano jako
sofistów i intelektualnych krzykaczy. Pierwotnie przez scholastykę rozumiano zbiór doktryn wykładanych w szkołach średniowiecznych. Uznawano ją wówczas za metodę argumentacji, zwięzłą i suchą, a nie za filozofię.
Następnie scholastyką nazywano kierunki szukające uzgodnienia pomiędzy
Objawieniem a rozumem naturalnym, między filozofią a teologią. W tym
sensie dotyczyła ona w pierwszej kolejności doktryny teologicznej, w której
obejmuje się racjonalizację wiary, a dopiero potem, niejako wtórnie, samej
filozofii. W konsekwencji uznano, że scholastyka to nauka, filozofia i teologia
wieków od IX do XV22.
W dziejach europejskiej filozofii idealistycznej ogromną rolę odegrała
koncepcja nauczyciela-mentora i ucznia-podopiecznego, z którym mistrz
dzieli się wiedzą. Za przykład może tu służyć relacja między Sokratesem
i Platonem. W starożytnych Atenach Sokrates zgromadził wokół siebie
liczne grono uczniów (jednym z najbardziej znanych jest Platon). W przeciwieństwie do postawy sofistów, głoszących relatywizm moralny, Sokrates
poszukiwał zasad uniwersalnych. Sofiści twierdzili, że zasady etyczne zależą od czasu i miejsca, a także od konkretnej sytuacji. To okoliczności wpływają na postawę moralną. Sokrates kwestionował taką etykę sytuacyjną,
głosząc uniwersalne zasady piękna, dobra i sprawiedliwości. Sofiści uczyli
ludzi konkretnych umiejętności zawodowych i specjalistycznych. W edukacji sokratejskiej niezbędne było wytworzenie silnej, osobistej więzi między
nauczycielem i uczniem23. Obydwa te stanowiska do dziś znajdują zwolenników w debatach na temat edukacji i wychowania.
Współczesny filozof-metafizyk powinien być, na wzór Sokratesa, mentorem, który gromadzi wokół siebie uczniów: wychowuje, kształci intelektualnie i duchowo w oparciu o uniwersalne zasady filozoficzne. Myśliciel potrafi
umiejętnie ukierunkować ucznia intelektualnie na poszukiwanie prawdy i fi-

Por. W. SEŃKO, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001, s. 40–41.
Por. G. GUTEK, Filozofia dla pedagogów, tłum. A. KACMAJOR, A. SULAK, Gdański
2007, s. 23–24.
22
23
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lozofii metafizycznej24. W opisie osobowości metafizyka ważna jest filozofia,
jako szczególnego rodzaju wędrówka przez poglądy filozoficzne i ludzkie
egzystencjalne wnętrze. Filozoficzna wędrówka jest wędrówką wewnętrzną.
Filozofowie, z natury ciekawi przecież świata i człowieka, bardzo rzadko podejmowali podróże. Filozoficzna wędrówka dokonuje się w myśli, od tego, co
skończone, do tego, co nieskończone. Wędrówka filozoficzna nie jest związana ze zwiedzaniem zabytków i szukaniem śladów przeszłości historycznej, ale
głębokim odczuciem, że wciąż nie jesteśmy u siebie. Wewnętrznie pragniemy
i szukamy tego, co jest „poza”, „inne”, „nieobecne teraz”. Wewnętrzna wędrówka jest znakiem obecnej w człowieku tęsknoty metafizycznej, niepokoju
metafizycznego i myślenia metafizycznego, które wyrywa człowieka z ograniczonej ziemskiej perspektywy. Celem wędrówki filozoficznej może być nie
tylko chęć zdobycia większej wiedzy, ale także nabrania dystansu do samego
siebie i odkrycia sfer egzystencjalnych, przez które coraz lepiej rozumiemy
rzeczywistość oraz kulturę, religię i człowieka25.
Za ostatni element opisu osobowości metafizyka można uznać porównanie do postaci biblijnych proroków. O ogromnym znaczeniu działalności
proroków przesądza nie tylko to, co mówili, ale też to, kim byli. Niemożliwe
jest pełne zrozumienie ich przesłania, jeśli się nie posiada wiedzy o tym, co
wewnętrznie przeżywali w zakresie religijnym i osobowościowym, o indywidualnym doświadczeniu misji i bycia wybranym. Prorok to ktoś obdarzony posłannictwem, mocą słowa niepochodzącego od niego, słowa, które uzasadnia jego wielkość i jest przekazywane innym. Cechuje go temperament,
charakter, zainteresowania i indywidualność. W głosie proroka rozbrzmiewa słowo Boga26.
Metafizyk, pisząc dzieła filozoficzne, nie dokonuje tego ze względu na
rozwój badań filozoficznych czy też z chęci zyskania popularności. Jest wewnętrznie przekonany o szczególnej misji, którą ma spełnić wobec filozofii,
społeczeństwa i innych ludzi. Jego misja pozostaje bezinteresowna, nie liczy
na gratyfikację materialną i uznanie społeczne. Interesuje go poznanie prawdy, odkrycie nieskończoności, wartości absolutnych, przeniknięcie i opisanie
sfer egzystencjalnych, wkroczenie w wymiar transcendencji.
Wydaje się uzasadnione, aby filozof spełniający rolę mentora cechował się dojrzałością osobowościową i religijną. Osobowość filozofa religijnego nie wyklucza syntezy:
powołania religijnego (przynależność do konkretnej tradycji religijnej) oraz wizji antropologicznej, która otwiera się na inne kultury i religie. Por. S. MORGALLA, Dojrzałość
osobowościowa i religijna, Kraków 2006, s. 14.
25
Por. T. GADACZ, O ulotności życia, Warszawa 2008, s. 12–27.
26
Por. A. HESCHEL, Prorocy, tłum. A. GORZKOWSKI, Kraków 2014, s. 19–20.
24
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ZAKOŃCZENIE
Metafizyka może znaleźć swoje miejsce we współczesnej kulturze jedynie wtedy, gdy przed ideałem „ostatecznego ugruntowania” będzie postawiony konkretny człowiek i jego codzienne życie. Potrzebujemy nowej metafizyki uwzgledniającej treść egzystencjalnych przeżyć, a więc mamy szansę
zbudować metafizykę przyjazną człowiekowi – metafizykę egzystencjalno-religijną. Metafizyka ma nam pomóc mądrze żyć, myśleć i działać w kontekście codzienności, myśląc głębiej, „metafizycznie”, ku nieskończoności
i Transcendencji. Nowe poszukiwania „filozofii pierwszej” powinny dokonywać się poza myśleniem bytowym i ontologicznym. W ten sposób możliwe jest ocalenie metafizyki oraz człowieka zagubionego w kulturze masowej.
Współczesna sytuacja
filozoficzno-kulturowa

Propozycje nowej metafizyki
egzystencjalno-religijnej

1. Postmodernizm
a) epoka zagubienia
antropologicznego i aksjologicznego
b) propagowanie kultury
antyracjonalnej i antymetafizycznej
c) nihilizm poznawczy
d) wielokulturowość i pluralizm
e) brak doświadczeń duchowych
f) religia jako dzieło sztuki
i estetyczne przeżycia

a) zaakcentowanie świata podmiotowych
i duchowych przeżyć
b) metafizyka sensu i metafizyka dialogu
(miłości) jako „filozofia pierwsza”
c) zadawanie przez metafizykę tradycyjnych
pytań i poszukiwanie nowych odpowiedzi na nie
d) odczytywanie sensu egzystencji i świata
e) wgląd w tajemnicę Boga
f) ukazanie bliskości Boga wobec człowieka

2. Teologia

a) uwzględnienie doświadczeń metafizycznych
b) uwzględnienie tego, co „niewysłowione”
c) poznanie Boga od wewnętrznego świata
człowieka, a nie od bytu czy pojęcia

3. Filozofia Boga i religii

a) nowa metafizyka to „metafizyka
codzienności”, poszukiwanie Boga i elementów
religijnych w codzienności
b) przeżycie spotkania z Bogiem, a nie
dowodzenie Jego istnienia
c) odejście od tradycyjnych teodycei
d) myślenie sytuacyjne
e) religia obecna w wydarzeniach
f) Bóg doświadczany w obliczu zła i nihilizmu
g) większe znaczenie aktu wiary od analiz
rozumowych
h) nowa kategoria milczenia i wsłuchiwania się
w rzeczywistość
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4. Osobowość metafizyka

5. Paradygmat nowej metafizyki
nieontologicznej
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a) model metafizyka jako mentora
b) naśladowanie Sokratesa w przekazie wartości
niezmiennych i absolutnych
c) realizowanie postawy metafizyka na wzór
biblijnych proroków poprzez misję i słowo
a) doświadczenia metafizyczne (przed ideałem
„ostatecznego ugruntowania” należy postawić
konkretnego człowieka), poszukiwanie źródeł
myślenia metafizycznego, odkrycie głębi i sfer
egzystencjalnych)
b) myślenie religijne (pomaga spoglądać w sfery
egzystencjalne, uznać prawa rozumu i religii,
odkryć w człowieku ideę Nieskończoności)

FROM THE PHILOSOPHICAL METAPHYSICS
TO THE EXISTENTIAL AND RELIGIOUS ONE
Nowadays metaphysics can find its place in culture only when the idea of the “final
anchoring” will be faced by a specific person and their daily life. We need a new metaphysics that takes into account the content of existential experiences, so we have a chance
to build human-friendly metaphysics - existential-religious one. Metaphysics is to help us
live, think and act wisely in our everyday life, thinking deeper “metaphysically” towards
infinity and Transcendence. A new search for the “first philosophy” should take place
beyond the ontic and ontological thinking. This will allow one to save metaphysics and
the human being lost in the mass culture.
tłum. Rafał Tetela

TOM XIV

SOSNOWIECKIE

TSTUDIA
EO L O G IC Z N E

Rok 2018/2019

Ks. Krzysztof Wilk

DZIEJE KULTU CUDOWNEJ FIGURY
ŚW. MIKOŁAJA Z PIERŚĆCA

Słowa kluczowe: Pierściec, św. Mikołaj, figura, sanktuarium, relikwie
Key words: Pierściec, Saint Nicholas, statue, Sanctuary, relics

W słynnej książce zatytułowanej Duch liturgii J. Ratzinger, zestawiając
liturgię z początku i końca XX wieku, użył ciekawego porównania: „można
by powiedzieć, że ówczesna liturgia – liturgia roku 1918 – była pod wieloma
względami podobna do fresku, który wprawdzie zachował się w nienaruszonym stanie, lecz niemal w całości był przykryty nałożonym nań później
tynkiem […]. Do odsłonięcia tego fresku przyczynił się Ruch Liturgiczny,
a ostatecznie Sobór Watykański II; na moment olśniło nas piękno jego barw
i kształtów, jednak niemal natychmiast zaczął on podlegać zgubnym skutkom warunków klimatycznych, rozmaitych rekonstrukcji i prób odrestaurowania. Może to doprowadzić do jego zniszczenia, jeśli szybko nie uczyni
się wszystkiego, co konieczne, aby zapobiec tym niebezpiecznym wpływom.
Oczywiście, fresku tego nie należy na siłę upiększać. Trzeba go uszanować,
na nowo zrozumieć jego przesłanie i  rzeczywistość, aby to niegdysiejsze wydobycie spod warstwy tynku nie stało się pierwszym krokiem do jego definitywnej utraty”1.
To porównanie wydaje się niezwykle trafne nie tylko w odniesieniu do
liturgii. Wydaje się, że można zastosować je także w odniesieniu do postaci
1

J. RATZINGER, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 10.
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św. Mikołaja z Miry. Choć przez wieki był jednym z najbardziej czczonych
świętych, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, laicyzacja zachodniego świata przyczyniła się do zawładnięcia osobą świętego i bezwzględnego
wykorzystania go w celach komercyjnych. Stąd właśnie w myśleniu współczesnych chrześcijan św. Mikołaj został odarty z szat biskupich, a ubrany
w czerwony stój krasnala. Nie może zatem dziwić fakt, że wielu chciałoby
przywrócić właściwy obraz świętego. Prym wiedzie w tym przede wszystkim Kościół Prawosławny, w którym św. Mikołaj pełni o wiele ważniejszą
rolę niż, w Kościele katolickim. Zapewne stąd właściwe dla tradycji wschodniej przekonanie, że „jeszcze tylko w cerkwi Prawosławnej zachowała się
żywa pamięć o tym świętym Bożym”2.
Wobec takiej komercjalizacji św. Mikołaja musi rodzić się pytanie:
jak na nowo zrozumieć jego przesłanie, aby to niegdysiejsze wydobycie
spod warstwy przeszłości nie stało się ostatnim krokiem do jego definitywnego zatracenia w komercji? Wydaje się, że najwłaściwszym sposobem jest
ukazywanie miejsc i wspólnot, w których we właściwy sposób przedstawiana jest postać św. Mikołaja. Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej jednym
z takich miejsc jest Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu. Jest to niewielka, ale malownicza miejscowość województwa śląskiego, oddalona 5 kilometrów na północ od Skoczowa. Jej historia nieodłącznie wiąże się kultem,
którym wierni otaczają cudowną figurę św. Mikołaja.
Powstanie Pierśćca jest związane z założeniem winnicy na tzw. Kępie
Winogradzkiej, niewielkim wzniesieniu położonym za zachód od miejscowości. Winnica ta, jak i wiele podobnych zakładanych w XII i XIII wieku,
miała zaopatrywać kościoły w wino służące do odprawiania Eucharystii.
Zapotrzebowanie na miejscowe wino było związane z niebezpieczeństwem,
jakie czekało kupców na lokalnych szlakach handlowych. Dlatego właśnie
należy przypuszczać, że winnica i praca w niej odegrały istotną rolę w powstaniu nowej miejscowości3.
Mówiąc o początkach kultu św. Mikołaja na Śląsku Cieszyńskim warto
zaznaczyć, że istniało tam wiele kościołów jemu dedykowanych. Można tu
wspomnieć chociażby XI-wieczną rotundę św. Mikołaja w Cieszynie. Jednak
to Pierściec po dziś dzień jest uważany za jeden z najważniejszych ośrodków
kultu świętego biskupa nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale także w całej
Polsce. Można przyjąć, że kult św. Mikołaja w Pierśćcu sięga XV wieku. Choć
M. DĄDELA, Akatyst do świętego Mikołaja Cudotwórcy biskupa Miry Licyjskiej, Ujkowice 2001, s. 7.
3
Por. F. MAROŃ, O świętym Mikołaju, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Katowice 1975, s. 117–124.
2
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historyczne źródła nie wzmiankują czasu powstania figury św. Mikołaja, to
badania konserwatorskie przeprowadzone w latach 1958/1958 datują rzeźbę
właśnie na XV wiek4.
Inventarium ks. Jana Siemaszki z 1804 roku, przechowywane w archiwum parafialnym w Pierśćcu, jako pierwsze wymienia figurę św. Mikołaja i wspomina, że już przed 1545 rokiem „stała rzeźba przedstawiająca św.
Mikołaja”. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem określa całkowite przyjęcie reformacji w Księstwie Cieszyńskim. To w 1545 roku książę Wacław III
Adam uznał wyznanie ewangelicko-augsburskie za obowiązujące na terenie
swojego księstwa, a tym samym Pierściec, wraz z kaplicą poświęconą świętemu Mikołajowi, stał się protestancki5.
Ks. Siemaszko we wspomnianym inwentarzu cytuje również list gminy protestanckiej, opisujący pożar z 28 października 1616 roku, który miał
strawić dwór i połowę miejscowości, w tym kaplicę. Z pożaru miała w cudowny sposób ocaleć jedynie figura świętego, która sama pojawiła się za
przykopą. Autor listu posługuje się niespotykanymi u protestantów sformułowaniami, mówiąc o cudownym uratowaniu figury czy nazywając Mikołaja
„Patronem Bożym”. Autor opisuje także podjęcie przez gminę protestancką
uchwały o wywiezieniu figury. Za pierwszym razem została wywieziona
do kościoła w Rudzicy, następnego dnia wróciła jednak na miejsce, gdzie
znaleziono ją po pożarze. Tam ludzie mieli znaleźć ją płaczącą. Wywieziono zatem figurę do Grojca, jednak, jak poprzednio, wróciła na stare miejsce.
Na wiadomość o owych cudownych wydarzeniach cała protestancka gmina
miała podjąć decyzję o wywiezieniu figury do Krakowa, jednak figura miała
wrócić do Pierśćca szybciej, niż posłowie oddelegowani do Krakowa. Wtedy
podjęto decyzję o wybudowaniu przez protestancką gminę kaplicy dla katolickiego świętego.
Ks. Siemaszko nie wyjaśnia jednak, dlaczego i kiedy nogi i ręce figury
zostały uszkodzone. Ten fakt zostanie opisany przez ks Antoniego Langera,
proboszcza z końca XIX wieku. W broszurze wydanej w 1887 roku kapłan zanotuje, że choć ogień nie zniszczył rzeźby świętego, ta została zlekceważona
przez protestantów, którzy od razu po jej cudownym uratowaniu z pożogi
odcięli jej ręce i nogi, a następnie wrzucili do płynącej rzeki. Ta wzmianka ks.
Langera uzupełnia opisane wyżej wydarzenia. Ogień i woda nie zniszczyły

Por. T. MAŁKOWSKA-HOLCEROWA, J. MAŃKOWSKA-JURCZAKOWA, R. BRY
KOWSKI, Z. WINIARZ, Miasto Cieszyn i pow. Cieszyński, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Warszawa 1974, s. 103.
5
Por. Rocznik Diecezji Katowickiej, Katowice 1970, s. 192.
4
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figury, stąd decyzja o jej wywiezieniu i postanowienie, by wobec zaistniałych
zjawisk o charakterze nadprzyrodzonym wybudować dla niej kaplicę.
Kaplica św. Mikołaja została wybudowana w 1618 roku, dwa lata po pożarze. Przez 100 lat pozostawała w rękach protestantów. Dopiero po dekrecie
cesarza Karola VI, który nakazywał zwracać katolickie kaplice i kościoły, została przejęta przez parafię skoczowską. W 1775 roku proboszcz skoczowski
ks. Waldemar Nepomuk podjął się budowy nowej, drewnianej świątyni. To
przyczyniło się do utworzenia samodzielnej lokalii, której pierwszym lokalistą został w 1786 roku ks. Jan Kaliwoda. Drewniana świątynia funkcjonowała przez prawie 100 kolejnych lat. W 1859 roku lokalia została podniesiona do
rzędu parafii, a w 1871 roku proboszczem został ks. Antoni Langer. Wobec
faktu, że świątynia mieściła zaledwie 300 wiernych, a parafian było ponad
1200, podjął on starania o budowę nowego kościoła. 29 września 1886 roku
otrzymał zgodę i rozpoczął prace budowlane, które zakończyły się już 2 lata
później. 9 grudnia 1888 roku, w czasie odpustu ku czci św. Mikołaja, poświęcono nową świątynię. Mając jednak na uwadze nieudane próby wywiezienia figury z  Pierśćca przez protestantów, już dzień wcześniej odprawiono
nabożeństwo pokutne, w czasie którego przeniesiono do nowego kościoła,
najpierw Najświętszy Sakrament i 4 płaskorzeźby obrazujące żywot św.
Mikołaja, a następnie modlono się, by św. Mikołaj przyjął lokalizację nowej
świątyni. Do przeniesienia samej figury wyznaczono dziesięciu najpobożniejszych chłopców w wieku szkolnym, którzy ustawili ją w ołtarzu głównym. Pół roku później, 23 czerwca 1889 roku, świątynia została konsekrowana przez biskupa pomocniczego wrocławskiego Franciszka Śniegonia6.
Nie ulega wątpliwości, że do wielkiej popularyzacji figury św. Mikołaja
przyczyniła się Zofia Kossak, nazywana czasem gaździną śląskiej literatury.
W 1963 roku, w zbiorze opowiadań zatytułowanym Ognisty wóz, opublikowała również Legendę o świętym Mikołaju z Pierśćca. Miała ona powstać już
w 1938 roku. We wstępie autorka zaznacza, że pisząc ją, korzystała z rzekomo autentycznych zapisków Jana Wojnara, znanego na Śląsku Cieszyńskim
XIX-wiecznego bibliofila7.
Wedle legendy napisanej przez Zofię Kossak, figurę św. Mikołaja wyrzeźbił ubogi pasterz o imieniu Mikoła, po ojcu Wałach. Chociaż pracował
w Pierśćcu, miał pochodzić z Brennej. Legenda stwierdza, że był „niewydarzony”, a w dodatku natura obdarzyła go wolem, które wykrzywiło jego
twarz i doprowadziło do jąkania. Jedyną rzeczą, którą potrafił dobrze robić, było struganie z lipowego drewna przedmiotów codziennego użytku.
6
7

Por. J. ZMEŁTY, Historia Kultu Św. Mikołaja w Pierśćcu, Katowice 1986, s. 54–57.
Por. E. ROZNER, Wokół Zofii Kossak, Górki Wielkie 1995, s. 32–33; 63–64.
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Któregoś dnia postanowił wyrzeźbić figurę swojego patrona, którą zobaczył
w cieszyńskim kościele. Prace nad figurą miały mu zająć aż cztery lata. Po ich
ukończeniu Mikoła miał zostawić figurę na środku szopy. W nocy obudzili
go gospodarze, którzy myśleli, że w środku wybuchł ogień, jednak światło,
które wydobywało się z szopy, nie było oznaką pożaru. Blask wydobywał się
bezpośrednio z figury, dlatego mieszkańcy uznali ją za cudowną i przenieśli
na spiłowany pień na rozstaju dróg. Nikt z mieszkańców Pierśćca nie domyślił się, kto wykonał rzeźbę, dlatego Mikoła szybko został zapomniany.
Następnie Zofia Kossak w barwny sposób opisuje czas reformacji i wojen religijnych na Śląsku Cieszyńskim. Przytacza także wspominaną już historię
o próbie wywiezienia figury do Rudzicy i Krakowa. Wreszcie opisuje próbę
zniszczenia Mikołaja przez protestanckiego właściciela wioski – Pięćlata. Odrąbanie rąk i nóg figurze miało wywołać kolejny cud. Rzeźba miała zacząć
krwawić, i dlatego została wrzucona do Wisły. Po pozbyciu się jej zadowolony właściciel Pierśćca wracał do swego majątku, jednak w czasie jazdy jego
powóz otoczyła gęsta mgła. Woźnica zgubił drogę wśród bagien. Uratowało
ich światło, ku któremu ruszyli, sądząc, że to okno chaty lub ognisko. Kiedy
przybyli na miejsce, ich oczom ukazała się figura św. Mikołaja, stojąca jak zawsze na rozstaju dróg. Był to ostatni epizod walki z rzeźbą. Dla św. Mikołaja
wybudowano kaplicę. Zofia Kossak kończy swoją legendę stwierdzeniem:
„Skoro ucichły niepokoje, wzniecone przyjęciem nowej wiary, zbudowano
w Pierśćcu na pagórku kościół. Świątek stał nie na murawie, a wysoko na
ołtarzu. Ramiona mu dorobiono; nóg nie, bo po co? Wszak nigdzie stąd nie
odejdzie. Ludziom boleśnie było patrzeć na skaleczoną figurę, więc przyodziano świątka w aksamitną kapę. Liczne pielgrzymki schodziły się na to
miejsce i przychodzą po dziś dzień […] Odkąd Świętego obudowano murami, przestał świecić, czemu się nikt nie dziwi. Pan Bóg jest hojny, ale nie
rozrzutny, nie lubi zbytku dla zbytku. Przed św. Mikołajem palą się świece,
teraz jeszcze i lampki elektryczne, więc po co miałby sam świecić? Gdyby
przyszła znów zła pora, że Śląsk zalegną ciemności, począłby świecić na
nowo, bo moc Boża nie wietrzeje”8.
Historia figury św. Mikołaja została przedstawiona na 6 witrażach
umieszczonych w głównej nawie kościoła. Na każdym z nich umieszczono
epizod z dziejów parafii, opisany fragmentem z pieśni ku czci patrona, śpiewanych w pierścieckiej świątyni. Pierwszy z witraży przedstawia moment
powstania rzeźby. Napis na nim umieszczony stwierdza: „Skromny cię pasterz rzeźbił nasz patronie”. Drugi obrazuje odkrycie figury przez mieszkańców wioski i jest opisany zadaniem: „Blask od ciebie bije za granice wioski”.
8

Z. KOSSAK, Ognisty wóz, Warszawa 1963, s. 84–85.
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Trzeci z witraży przedstawia pożar, w czasie którego posąg w cudowny sposób miał wydostać się z ognia: „ Ogień się nie ima niezwykłego drewna”. Na
czwartym oknie można zobaczyć próbę uwięzienia Mikołaja: „Lochy nie dla
drewnianej figury”. Piąty witraż obrazuje porąbanie rzeźby: „Rąbią żołdacy
stare lipowe drewno”. Na szóstym widać moment przeniesienia figury do
obecnej świątyni: „Tutaj św. Mikołaj ojcem dla nas jest”.
Od ustawienia św. Mikołaja w ołtarzu głównym 9 grudnia 1888, figura
pozostaje na tym samym miejscu. Ma wysokość 97 cm i jest wykonana z wydrążonego lipowego drewna. Pod nią ustawiono figurki trzech dziewcząt,
które wyciągają ręce w kierunku w swojego dobroczyńcy. Nawiązują tym
samym do legendy o posagu, który święty miał ufundować trzem pannom,
ratując je przed wypędzeniem na ulice przez ich ojca. Trudno stwierdzić,
od kiedy figurki otaczają postać biskupa, jednak kronika parafialna z początku XX wieku potwierdza ich obecność. Można jedynie przypuszczać, że
zostały umieszczone w głównym ołtarzu z początkiem istnienia nowego kościoła.
Dawniej w ołtarzu głównym, poniżej św. Mikołaja, były umieszczone
jeszcze dwie figury. Patrząc na ołtarz, po lewej stronie figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po prawej Niepokalanego Serca Maryi. Po powiększeniu kościoła o nawy boczne (w 1986 roku dobudowano nawę północną
i zakrystię, a w latach 1996-1997 dobudowano nawę południową) rozbudowano także ołtarz przedsoborowy. Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Niepokalanego Serca Maryi znalazły swoje miejsce na ścianach kościoła.
W przebudowanym ołtarzu umieszczono natomiast gabloty z wotami oraz
cztery płaskorzeźby, które zdobiły ambonę starego kościoła.
Pochodzą z 1776 roku i przedstawiają sceny z życia biskupa Miry. Ich
opis można znaleźć w Złotej legendzie Jakuba de Voragine. Patrząc od lewej
strony, pierwsza z płaskorzeźb przedstawia burzenie świątyni Diany w Mirze. Bogini ta była wyjątkowo popularna wśród mieszkańców miasta, nawet
w czasach posługi biskupa. Dwóch mężczyzn niszczy świątynię, a obok Mikołaj nadzoruje całe przedsięwzięcie. Na drugiej święty kupuje zboże od bogatego kupca i przeznacza je dla mieszkańców Miry, ratując ich tym samym
od śmierci głodowej. Trzecia przedstawia przeniesienie ciała świętego z Miry
do Bari. W XI wieku Turcy seldżuccy niszczyli miasta cesarstwa wschodniego na terenie Azji Mniejszej, często łączyło się to z profanacją świątyń. O relikwie Mikołaja obawiali się chrześcijanie we Włoszech, dlatego postanowiono
przenieść ciało biskupa do Bari. Dziś w Mirze można oglądać jedynie pusty,
rozbity sarkofag świętego Mikołaja. Chociaż kościół z pustym grobem stanowi część muzeum, jest miejscem pielgrzymek katolików i prawosławnych,
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zwłaszcza Rosjan. Wierni przybywają tam, by otrzeć ikony o pierwszy grób
Mikołaja. Wkładają je pod płytę z tworzywa sztucznego i przez kilkucentymetrową szparę próbują dotknąć sarkofagu. Na drobne partykuły pierwotnych relikwii świętego można natknąć się także w Muzeum Archeologicznym w tureckiej Antalyi9.
Z przeniesieniem relikwii Mikołaja do Bari wiąże się drugi odpust
w Pierśćcu. W sanktuarium wydarzenie to jest wspominane w niedzielę poprzedzającą 24 czerwca. Chociaż za datę przeniesienia relikwii przyjmuje się
9 maja, to uroczystości odpustowe zostały połączone z rocznicą konsekracji
kościoła z 1889 roku. Czwarta płaskorzeźba prezentuje uratowanie chłopca
z kielichem. Jakub de Voragine zapisze: „mąż jeden szlachetnego rodu modlił
się do św. Mikołaja, aby mu syna uprosił u Boga, obiecując, że syna zaprowadzi do jego kościoła i ofiaruje doń złoty kielich. I rzeczywiście syn mu się
urodził i wyrósł, za czym kazał sporządzić kielich. Ponieważ jednak bardzo
mu się ten kielich podobał, zabrał go na własny użytek, a kazał zrobić inny,
równej wartości. Otóż kiedy płynęli do kościoła św. Mikołaja, ojciec kazał
synowi przynieść sobie wody w tym kielichu, który najpierw kazał zrobić.
A chłopiec nabierając jej kielichem, wpadł do morza i od razu utonął. Ojciec
jego gorzko płacząc dopełnił przecież swego ślubu. Kiedy jednak przybył
przed ołtarz św. Mikołaja i ofiarował drugi kielich, ten spadł z ołtarza jakby
zrzucony, a gdy go podniósł i po raz drugi postawił na ołtarzu, znów odrzucony został jeszcze dalej; podniósł go więc i postawił po raz trzeci, ale i tym
razem został daleko odrzucony. Kiedy wszyscy dziwili się na taki widok, oto
syn jego zdrowy i nietknięty nadszedł niosąc w ręku pierwszy kielich i opowiedział wobec wszystkich, że gdy wpadł do morza, zaraz zjawił się przy
nim św. Mikołaj i uratował go. Za czym ojciec jego uradowany oba kielichy
ofiarował świętemu Mikołajowi”10. Płaskorzeźba ilustruje tę opowieść nieco
inaczej. Na łodzi obok ojca stoi zrozpaczona matka chłopca, zaś jego samego
przedstawia wpadającego do wody na oczach rodziców.
Oprócz cudownej figury, wielką czcią są darzone w Pierśćcu także relikwie św. Mikołaja. Przywiózł je do tego kościoła w 1963 roku arcybiskup
Bolesław Kominek (późniejszy kardynał, metropolita wrocławski)11, dzięki
usilnym staraniom księdza dziekana Wilhelma Karety, proboszcza Pierśćca. W dokumencie stwierdzającym autentyczność relikwii czytamy: „zaPor. K. DÖRTLΫK, St. Nicolas & Kekova – Myra, Antalya 2007, s. 20–27.
J. DE VORAGINE, Złota legenda, Warszawa 2000, s. 66.
11
Pierściec od początku swojego istnienia aż do utworzenia diecezji katowickiej
w 1925 roku był parafią diecezji wrocławskiej. Od reorganizacji struktur kościelnych
w Polsce w 1992 roku jest parafią diecezji bielsko-żywieckiej.
9
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świadczamy, że ku większej chwale Boga wszechmogącego i ku uczczeniu
Jego świętych, rozpoznaliśmy święte cząstki kości Świętego Mikołaja z Bari,
Biskupa i Wyznawcy Myrry, które to cząsteczki, wyjęte z wiarygodnych
miejsc, ze czcią umieściliśmy w metalowym naczynku, posrebrzanym formy
okrągłej i dobrze zamkniętym, związanym jedwabnym czerwonego koloru
i naszą pieczęciom oznaczonym. Relikwie te przekazujemy z zezwoleniem,
by je można było wystawić ku publicznej czci wiernych. Lauda, w Pałacu
Biskupim dnia 20 V 1963 r. + Tarsycjusz Wincenty Benedetti biskup”12.
W każdy poniedziałek wieczorem w sanktuarium jest odprawiane tzw.
„nabożeństwo mikołajowe”. Rozpoczyna się mszą św. z formularza o św.
Mikołaju. Po Eucharystii jest śpiewana uwspółcześniona wersja litanii ku czci
św. Mikołaja, ułożona przez księdza Langera w 1887 roku. Następnie odczytywane są prośby i podziękowania kierowane ku Bogu za wstawiennictwem
świętego (tzw. zalecki) przeplatane pieśniami ku czci patrona. W czasie odczytywania intencji wierni mogą okrążyć ołtarz oraz wspiąć się na schody za
ołtarzem i chusteczką otrzeć plecy figury św. Mikołaja. Ten zwyczaj, w myśl
obowiązującego prawa kanonicznego, można nazwać niepamiętnym. Najprawdopodobniej pojawił się na prośby chorych, którzy sami nie mogli
przyjść do świątyni. Najbliżsi modlą się w kościele w imieniu chorego i chusteczkę potartą o figurę zawożą do domu chorego z wiarą w moc modlitwy
wstawienniczej św. Mikołaja. Po procesji wokół ołtarza odśpiewywana jest
modlitwa wiernych i następuje uczczenie relikwii przez ich ucałowanie. Całość nabożeństwa kończy błogosławieństwo.
Należy w tym miejscu wspomnieć o pieśniach śpiewanych w sanktuarium. Nieliczne miejsca kultu mogą się poszczycić tak ogromnym repertuarem pieśni ku czci swojego patrona, jak parafia św. Mikołaja w Pierśćcu.
Wierni w trzydziestu pieśniach rozpamiętują tu żywot świętego i historię
cudownej figury. Do najczęściej śpiewanych pieśni należą:
„1. Nad tą ziemią, gdzie łany zbóż,
łąki, lasy i wiatru szum,
Ref.: Czuwa święty Mikołaj,
święty Mikołaj, patron dobrych serc.
Tutaj święty Mikołaj,
święty Mikołaj, ojcem dla nas jest.
2. Tu, gdzie ludzie od wieków ślą
modły przed Boga Ojca tron,
12

Archiwum Parafialne w Pierśćcu.
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3. Bo On sam dobre serce ma,
trudne losy człowiecze zna,
4. Gdy podniesiesz nań oczy swe,
do modlitwy skłoń serce twe”13.

Oraz:
„1. Już długie lata w pierścieckim kościele,
słucha próśb wiernych wciąż Mikołaj Święty,
do Niego każdy udaje się śmiele,
ufny, że będzie z dobrocią przyjęty.
2. Skromny Cię pasterz rzeźbił nasz Patronie,
sercem Cię rzeźbił i skarb nam zostawił
przeszedłeś wiele zanim na Twym tronie
wierny Cię ludek na ołtarz ustawił.
3. W prostej się stajni rozpoczęło dzieło
i blask się stamtąd rozszedł na nędzarzy
serce Twe wtedy łaski słać zaczęło
i odtąd nimi lud pierściecki darzy.
4. Blask od Cię bije za granice wioski,
z dala do Ciebie biedny grzesznik spieszy,
u stóp Twych składa każdy swoje troski,
a dobroć Twoja każdego pocieszy.
5. Wielbić Cię chcemy i Twe imię sławić,
by za ojcowskie rządy podziękować,
Ty sierotami nie chcesz nas zostawić,
chciej władzę ojca nad nami sprawować”14.

Należy podkreślić, że wielką rolę w tworzeniu repertuaru pieśni o św.
Mikołaju odegrała dr hab. Bogumiła Dunikowska, która przez kilkanaście
lat, poza pracą naukową na Uniwersytecie Śląskim, pełniła również funkcję
organistki w pierścieckim kościele. Jej autorstwa są pieśni takie jak: Inwokacja
do św. Mikołaja, Bo taki dobry, Panu niebios chwała, Nad tą ziemią, Święty Mikołaju, drogi nasz patronie, Tak dobrym być.
Od 1933 roku w kronice parafialnej pojawiają się podpisane świadectwa
wiernych, którzy zaświadczyli o łaskach wyproszonych przez wstawiennictwo św. Mikołaja. Pierwszy wpis dotyczy uzdrowienia Heleny Gabzdyl,
13
14

Słowa i muzyka: Bogumiła DUNIKOWSKA.
Pieśń śpiewana w Pierśćcu, autor nieznany.
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„szwagrówki pierścieckiego restauratora Alojzego Kubicjusza”, której lekarze nie dawali szans na wyleczenie i odesłali ją do domu w Dębowcu, by tam
zmarła.
Wyjątkowo wartościowe wydaje się świadectwo ks. Wilhelma Karety.
„W lipcu 1944 roku będąc w więzieniu w Mysłowicach przeżywałem ciężkie
chwile. Nie chciałem w czasie strasznych przesłuchań nikogo wydać Niemcom, ani zdradzić. Toteż bojąc się załamania zwróciłem się do św. Mikołaja,
aby się za mną przyczynił, by Bóg albo zaraz mnie zabrał, albo jakoś odmienił mój los. W tym samym czasie mój ojciec gnany niepokojem pojechał
do Pierśćca prosić o mszę świętą i był na niej. Przetrwałem wszystko. Gdy
po powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau zgłosiłem się do księdza
biskupa, ten wskazał mi Pierściec, jako parafię, do której mam się udać, by
spełniać swą posługę kapłańską. Uważałem to za znak, że chyba mam się tu
odwdzięczyć św. Mikołajowi. W 1967 roku przy niefortunnym wysiadaniu
z pociągu złamałem nogi. Było to tak skomplikowane złamanie, że prymariusz szpitala w Cieszynie powiedział, że do zgonu będę kaleką niezdolnym
do normalnego chodzenia. Mówił, iż najwyżej będę mógł się poruszać podskakując jak kangur. Lekarze w Bytomiu wyrażali się podobnie. Wtedy otarli
chusteczkę o figurę św. Mikołaja i przywieźli mi. Do dziś nie jestem kaleką,
duszpasterzując tej Mikołajowej parafii. W latach powojennych odprawiałem msze święte za kilku księży przebywających w więzieniach i aresztach.
Wszyscy szczęśliwie z nich wyszli”15.
Najnowsze świadectwa pochodzą z 2018 roku. Pierwsze, Ryszarda L. ze
Skoczowa, dotyczy uzdrowienia z nowotworu złośliwego. Zaświadcza w nim:
„ku zdziwieniu lekarza onkologa nie była konieczna chemioterapia”. W drugim Magdalena P. z Bielska-Białej zaświadcza o całkowitym uzdrowieniu jej
czteroletniego syna, po dwuletnim bezskutecznym leczeniu, z uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Choć świadectwa te
nie były poddawane konsultacjom medycznym, stanowią istotny zapis wiary
we wstawiennictwo św. Mikołaja w jego pierścieckim przedstawieniu.
Wielkim szacunkiem wiernych jest otoczony także postrzelony krzyż,
znajdujący się w przedsionku świątyni. Należy również wspomnieć, że na
nieczynnym już dziś cmentarzu parafialnym znajduje się grób, w którym
pochowano symboliczne prochy Sługi Bożego ks. Franciszka Kałuży, męczennika Dachau. Kapłan urodził się w Kowalach (wsi należącej do parafii
Pierściec) 18 września 1877 roku i został ochrzczony w kościele parafialnym.
26 lipca 1903 roku odprawił w Pierśćcu swoją mszę św. prymicyjną. Na jego
grobie widnieje napis: „Tu spoczywają prochy męczennika za sprawę Boga
15

A. ZUBER, Kronika św. Mikołaja w Pierśćcu, Pierściec 1973, s. 68.
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i narodową. Których Bóg wybrał, tych i przeznaczył, aby byli podobni Jego
Synowi”. Tylko pozornie postać Sługi Bożego jest niezwiązana z osobą św.
Mikołaja, bowiem w osobie męczennika dominują przede wszystkim cechy
społecznika zatroskanego o losy ludzi mu powierzonych16.
Przykład sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu dobitnie pokazuje,
że nie tylko mogą istnieć, ale też istnieją miejsca, które mimo sekularyzacji
i komercjalizacji postaci św. Mikołaja przekazują światu Jego prawdziwe oblicze. Dodatkowo postać Sługi Bożego, ks. Franciszka Kałuży, społecznika,
który wychował się we wspólnocie parafialnej tak oddanej świętemu potwierdza, że formy kultu funkcjonujące w pierścieckim sanktuarium, mimo
jego pięćsetletniej historii, są stale aktualne i potrzebne. Zgodnie ze słowami
refrenu mikołajowej pieśni:
„Wzorze dobroci, nasz święty Patronie
dostrzegać Boga w bliźnich naucz nas
otwierać serca, pomagać w potrzebie
i Bożą radość braciom naszym nieść”17.

ZAKOŃCZENIE
Wobec postępującej we współczesnym świecie sekularyzacji i komercjalizacji sacrum, z czasem degradacji potrafią ulec nawet największe świętości.
Z całą pewnością tak stało się ze świętym Mikołajem – biskupem Miry. Święty ten jest czczony przez Kościół Katolicki, a w Kościele Prawosławnym jest
uważany za jednego z najważniejszych świętych. W świecie komercji stracił
on swój historyczny i duchowy wymiar i jest przedstawiany jedynie jako wesoły starzec. Czy istnieje szansa, by przywrócić światu Jego zapomnianą, duchową rolę?
Wydaje się, że najwłaściwszym ku temu sposobem jest ukazywanie
miejsc i wspólnot, w których we właściwy sposób przedstawiana jest postać
św. Mikołaja. Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej jednym z takich miejsc
jest Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu. Stąd właśnie autor niniejszego artykułu, który jest wikariuszem w rzeczonym sanktuarium, chciał przybliżyć szerszemu gronu czytelników tak postać świętego, jak i kult, którym
już od XV wieku jest otoczona łaskami słynąca figura św. Mikołaja.
Por. I. WIDERA, Sługa Boży ksiądz Franciszek Kałuża SI, [w:] Towarzystwo Jezusowe
na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. J. BUDNIAK, K. MOZOR, Kraków 2005,
s. 185–189.
17
Refren pieśni Zacny biskupie święty Mikołaju, słowa i muzyka: Siostra M. BENIGNA.
16
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THE HISTORY OF THE CULT OF THE MIRACULOUS STATUE
OF SAINT NICHOLAS OF PIERŚCIEC

Due to growing secularization and commercialization of sacrum in the modern
world, with time, even the biggest inviolabilities can succumb to degradation. We can
certainly watch this process with Saint Nicholas, the bishop of Mira.
This Saint is worshipped by the Catholic Church and in the Orthodox Church he’s
been considered as one of the most important saints. In the world of commerce he’s definitely lost his historical and spiritual dimension and is often featured as a leprechaun from
fairy tales. Is there a chance to bring back to the world his forgotten, spiritual role?
It seems like the best way to achieve that would be to present places and communities where the figure of St. Nicholas is shown in the right way. In the grounds of BielskoŻywiec diocese is one such place at the Sanctuary of Saint Nicholas in Pierściec.
Therefore, the author of the below article, vicar of the mentioned sanctuary, would
like to bring attention to a wider circle of readers the figure of the saint from Italy as well
as the worship in which the wooden statue of St. Nicholas has been surrounded from the
XV century.
tłum. Nina Kraus-Maison
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Ks. Sławomir Woźniak

DOM, RODZINA A ZJAWISKO BEZDOMNOŚCI

Słowa kluczowe: rodzina, bezdomność, środowisko rodzinne, system rodzinny
Key words: family, homelessness, family environment, family system, poverty

Każdy człowiek doświadcza momentu, w którym rozstaje się ze swoim
domem rodzinnym i bliskimi mu osobami. Dom i rodzina są związane z poczuciem bezpieczeństwa i przynależności; to także miejsce określające pochodzenie i historię każdego człowieka. W miarę dorastania rozstania z domem stają się coraz dłuższe. Pojawiają się nowe ich formy – kolonie, obozy
letnie, służba wojskowa, wyjazdy do pracy w kraju i za granicą, odbywanie
kary pozbawienia wolności.
Człowiek w sposób naturalny opuszcza dom rodzinny tylko w jednym
przypadku – kiedy zakłada swoją własną rodzinę. W innych sytuacjach doświadcza bardzo przykrych uczuć, nakładających się na siebie i potęgujących,
jak tęsknota, samotność, pustka, bezradność, lęk, że sobie nie poradzi, że coś
złego się z nim stanie. Otaczający świat jest postrzegany jako bardziej złowrogi
i zagrażający niż wtedy, kiedy ma się oparcie wśród bliskich. Z drugiej strony
jednak po opuszczeniu rodzinnego domu mogą pojawiać się także inne odczucia: ulga, radość, krótkotrwałe poczucie wolności, satysfakcja, myśl: „Ale
im się odpłaciłem! Tak mnie krytykowali, niech teraz mają za swoje”1. Jeżeli
1
Por. M. JAŹDZIKOWSKI, Syndrom bezdomności, „Świat Problemów”, http://www.
albert.slupsk.pl/marek-jazdzikowski-syndrom-bezdomnosci.
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wspomniane odczucia wewnętrzne nałożą się na różne zewnętrzne czynniki,
mogą stanowić siłę sprawczą, która uruchomi mechanizm przejścia w stan
bezdomności2.
Współczesny model życia stwarza szansę na rozwój i życie w dobrobycie, ale równocześnie niesie za sobą wiele różnorakich niebezpieczeństw.
Trafne wydaje się stwierdzenie S. Kawuli, który uważa, że „społeczeństwo
polskie lat 90-tych niemal we wszystkich dziedzinach życia jest społeczeństwem ryzyka”3. Ryzyko to potęgują rozmaicie rozumiane i często krańcowo
różnie funkcjonujące podstawy i zjawiska takie, jak gospodarka rynkowa,
demokracja, wolność czy zaradność. Można powiedzieć, że w społeczeństwie zachodzą sytuacje ryzyka, zagrażające zarówno poszczególnym grupom społecznym, jak i jednostkom. Sytuacje ryzyka dotyczą m.in. kwestii
bezpieczeństwa publicznego, rozwarstwienia społecznego, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia, chorób cywilizacyjnych i różnych patologii społecznych, a także wielu innych zjawisk.
Takie spojrzenie na współczesną rzeczywistość pozwala dostrzec problemy, z jakimi zmaga się człowiek, któremu życie stawia wielkie, często
przekraczające jego siły wyzwania. Nie wszyscy ludzie jednakowo reagują na dotykające ich problemy. Jedni starają się je rozwiązać samodzielnie,
w oparciu o własne siły wewnętrzne. Czasami potrzebują drobnej pomocy,
duchowego wsparcia, po ich otrzymaniu natomiast radzą sobie sami. Istnieje
również grupa ludzi pozbawionych sił, potrzebnego samozaparcia i determinacji do samodzielnego przezwyciężania trudności, jakie niesie za sobą
życie. W obliczu kłopotów nie potrafią znaleźć rozsądnego wyjścia z trudnej sytuacji. Nierozwiązane problemy nawarstwiają się, co wywołuje uczucie coraz większego przytłoczenia, zdezorientowana i osaczenia. Nie widząc
szans poprawy sytuacji, szukają złudnego pocieszenia w alkoholu lub narkotykach, a tym samym wchodzą w sytuacje ryzyka osobistego. Innymi słowy człowiek w takim stanie bytowym żyje w ciągłym stresie i niepewności
jutra i próbując uciec od problemów sięga po alkohol, narkotyki lub zaczyna
uprawiać hazard. Osoba uzależniona bardzo często przenosi skutki swego
zniewolenia na społeczność, w której żyje. Nałogi wcześniej czy później powodują konflikty rodzinne i problemy zawodowe, w wyniku których może
nastąpić utrata pracy, rozpad rodziny i samotność.
Do procesu przechodzenia w stan bezdomności przyczynia się wiele
czynników i nieszczęść, zaburzeń osobowości i problemów zdrowotnych,
Por. S. SIDOROWICZ, Zaburzenia psychiczne u osób bezdomnych, Wrocław 2000, s. 1–6.
S. KAWULA, J. BRĄGIEL, A. JANKO, Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń 2014, s. 283.
2

3
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zachowań agresywnych, pasywnych i patologicznych, których podłoża należy szukać m.in. w źle funkcjonujących domach rodzinnych. Bardzo często
życie jednostki ulega deformacji z powodu nieporadności życiowej rodziców
lub nadużywania alkoholu w domu rodzinnym. Takie doświadczenia silnie
obciążają psychikę, osłabiają możliwości rozwojowe jednostki i jej motywacje, powodują również trudności w kontaktach z innymi ludźmi. Jeśli dojdą
do tego niepowodzenia związane z funkcjonowaniem w środowisku pozarodzinnym, wszystko to może stać się zalążkiem bezdomności. Powyższe konstatacje pokazują, jak bardzo ważną instytucją jest rodzina. Pełni ona istotną
rolę w procesie formowania się osobowości człowieka. Z tego powodu warto
spróbować scharakteryzować rodzinę i zapytać, kto ją tworzy, jakie relację
winny panować między jej członkami, i w końcu – jakie zadania stawia się
przed rodziną?
Rodzina to wspólnota bardzo szczególna. W literaturze socjologicznej,
pedagogicznej i psychologicznej znaleźć można wiele prób jej zdefiniowana.
Należy zauważyć, że ze względu na różnorodność i ciągłe przemiany, jakim
ulega rodzina, nie jest to łatwe zadanie. Definicje te najczęściej mają charakter sprawozdawczy, zawierają wyjaśnienia i opis istniejących cech składających się na pojęcie rodziny. I tak, według S. Kozaka i F. Adamskiego, rodzinę
można określić jako małą grupę osób połączonych więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji, wspólnie zamieszkującą i współdziałającą, wypełniającą społecznie określane zadania4. Zdaniem Z. Zaborowskiego rodzina to
grupa naturalna, oparta na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to
grupa o charakterze wspólnoty, której podstawową funkcją jest utrzymanie
ciągłości biologicznej społeczeństwa5.
Zgodnie z definicją J. Szczepańskiego rodzina to grupa złożona z osób,
które łączy stosunek małżeński i rodzicielski. Tak postrzegana rodzina spełnia dwa podstawowe zadania: utrzymuje ciągłość biologiczną i przekazuje
dziedzictwo kulturowe. Gdy rodzina rozwija się przez adopcję, realizuje jedynie drugie z wymienionych powyżej zadań. Członkowie rodziny żyją pod
jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe, które może obejmować dwa, a często trzy pokolenia6.

4
Por. S. KOZAK, F. ADAMSKI, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982, s. 5.
5
Por. Z. ZABOROWSKI, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980, s. 14.
6
Por. J. SZCZEPAŃSKI, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 70; Z. TYSZKA, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 74.
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Niejako syntezę przytoczonych powyżej spojrzeń na istotę rodziny stanowi definicja Z. Baumana, z której wynika, że rodzina to taka jednostka,
która jest społecznie aprobowanym sposobem współżycia trwałego, składa się z osobników połączonych więzami krwi, małżeństwa lub adopcji,
zamieszkuje pod wspólnym dachem, jej członkowie współpracują ze sobą
w ramach uznanego społecznie podziału ról, przy czym jednym z najistotniejszych przedmiotów tej regulacji jest rodzenie i wychowywanie dzieci7.
Rodzinę tworzą nie tylko małżonkowie i dzieci własne czy adoptowane, ale także przedstawiciele trzeciego, a czasem nawet czwartego pokolenia.
Każda rodzina jest inna ze względu na własny model wzajemnych relacji,
podziałów i oddziaływań, uczuć, marzeń, zachowań, zainteresowań i planów na przyszłość8. Jak widać, najczęściej rodzinę definiuje się jako grupę
małą, pierwotną i nieformalną, w której skład wchodzą małżonkowie i dzieci. Członkowie rodziny związani są wzajemnymi relacjami i wspólnymi zadaniami.
Nie ulega wątpliwości, że rodzina stanowi naturalne środowisko, w którym człowiek przychodzi na świat, dorasta, rozwija się, gdzie żyje i umiera.
Żadna wychowawcza instytucja, państwowa czy społeczna, nie jest w stanie
zastąpić zdrowej, tradycyjnej rodziny, szczególnie w zakresie przynależnych
jej zadań, którymi są:
•
zaspokojenie potrzeb psychicznych, w szczególności potrzeby więzi i wzajemnej przynależności, poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, rodzicielstwa, życzliwości i wygody własnego domu,
•
rozwój osobowy, który bierze początek z konieczności przystosowania się do warunków życia wynikających z intymnej bliskości
drugiego człowieka i przyjęcia odpowiedzialności za jego los,
•
humanizacja seksualizmu i erotyzmu ludzkiego możliwa tylko
w trwałym związku partnerskim i wspólnym przeżywaniu kolejnych etapów rozwoju uczuciowego poprzez miłość, przyjaźń
i opiekuńczość,
•
humanizacja starości przez stworzenie słabnącemu człowiekowi
warunków spokojnego życia, szacunku i czułości,
•
stworzenie środowiska dla rozwoju i dojrzewania w dzieciństwie.

Por. Z. BAUMAN, Zarys socjologii, Warszawa 1962, s. 250; J. RERNBOWSKI, Więzi
uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1979, s. 14.
8
Por. M. OCHMAŃSKI, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna, Lublin 2001,
s. 111.
7
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Rodzice i pozostali członkowie rodziny przyjmują dziecko jako indywidualność, a przez to dają mu udziału we własnym życiu, ten zaś jest niezbędny dla jego pełnego rozwoju społecznego i moralnego9.
Słusznie podkreśla J. Śledzianowski, że „w Polsce główną przyczyną
bezdomności jest dysfunkcjonalność pewnych rodzin”10.W rozdziale pierwszym, przy okazji omawiana przyczyn zaistnienia bezdomności, zostało
bardzo skrótowo zasygnalizowane zjawisko dysfunkcjonalność rodziny.
Przypomnijmy, że w języku polskim „dysfunkcjonalny” oznacza: „nie przystosowany, nie dostosowany do potrzeb, celów zwłaszcza ludzkich, społecznych”11. Dysfunkcjonalna rodzina to więc taka, która nie spełnia swoich
naturalnych funkcji i zadań wyżej wymienionych. Związek mężczyzny i kobiety z natury ukierunkowany jest na zrodzenie potomstwa, otoczenie go
opieką i wychowanie. Funkcja rodzicielska łączy się z funkcją opiekuńczą
i wychowawczą.
Traktując rodzinę jako całość, jako ów integralny i niezależny byt, należy przyjąć, iż jakiekolwiek zaburzenie utrudniające rodzinie realizację którejś
z podstawowych funkcji może powodować przejściową lub dłuższą niewydolność ogólnego jej funkcjonowania, czyli dysfunkcyjność12. Współzależność między prawidłowym pełnieniem jednej nawet funkcji a wydolnością
całej rodziny jest faktem często potwierdzanym przez badania. I tak zakłócenie funkcji opiekuńczej powoduje obniżenie wydolności wychowawczej rodziny. Można przyjąć, że w każdej rodzinie „jakość i poziom wypełnianych
funkcji decyduje o końcowych skutkach jej funkcjonowania, wyrażających
się choćby w poziomie i stylu życia jej członków, w konfiguracji stosunków
międzypokoleniowych, aspiracjach i planach życiowych, uznawanych systemach wartości i ogólnej filozofii życia”13.
W przypadku zaistnienia dysfunkcji w rodzinie jej członkowie będą
borykać się z niepożądanymi następstwami przewlekłych problemów, np.
Por. J. PORADA, Syndrom bezdomności marynarskiej, www.bratalbert.org.pl/bezdom/porada (09. 10. 2007r.).
10
J. ŚLEDZIANOWSKI, Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcyjnością rodziny,
[w:] Roczniki Naukowe Caritas – Bezdomność, red. T. KAMIŃSKI, W. ŁAZEWSKI, H. SKOROWSKI, Warszawa 1997, s. 57.
11
Dysfunkcjonalny [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. KOPALIŃSKI, Warszawa 1989, s. 132.
12
Por. M. WALANCIK, K. KUCHARCZYK, Systemy rodzinne, studium prawno-pedagogiczne, [w:] Sexuality XI, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z VĚDECKÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, D. MARKOVÁ – J. LECHOVÁ, Brno 2016, 52–57; R. PRASZKIER, Zmieniać nie
zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych, Warszawa 1992, s. 37.
13
S. KAWULA, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej, Białystok 1988, s. 2.
9
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zachowań męża i ojca alkoholika, który degraduje własną osobowość, a równocześnie niszczy rodzinę. Wskazanie na alkoholizm, który zakłóca funkcjonowanie rodziny, prowadzi nas jednocześnie do zjawiska patologii rodziny14. Dziś powszechnie zalicza się do rodzin patologicznych te, w których co
najmniej jeden z rodziców alkoholizuje się, używa narkotyków, dopuszcza
się nierządu – najczęściej we własnym domu, w obecności dzieci. Czasem
także wykorzystuje je seksualnie15.
Zaspokajanie przez rodzinę potrzeb dziecka jest niezbędne dla jego integralnego rozwoju. Odpowiednie warunki mogą stworzyć przede wszystkim rodziny pełne, czyli te, które składają się z rodziców i dzieci. Chodzi
tu o rodziny wzorowe wychowawczo, przeciętne lub po prostu wydolne
wychowawczo. Trudniej natomiast stworzyć właściwe warunki dorastania
w rodzinach niepełnych, rozbitych, zrekonstruowanych i zastępczych.
Wśród powodów dysfunkcjonalności wyróżnia się dwie główne grupy przyczyn – wewnętrzne lub wyrastające z szerszych uwarunkowań społecznych16. Do przyczyn dysfunkcjonalności tkwiących wewnątrz rodziny
zalicza się: brak jednego z rodziców (najczęściej ojca), brak obojga rodziców
(dziecko jest wychowywane w niewydolnej rodzinie zastępczej), skłócenie
rodziców poprzedzające rozpad rodziny i rozwód, rodzina zrekonstruowana, ale żyjąca niezgodne, brak akceptacji ze strony dzieci dla ojczyma lub
macochy, wielodzietność (powyżej 6 dzieci), szczególnie w rodzinach, w których dochodziło do zaniedbywania dzieci, zjawiska patologiczne – (najczęściej alkoholizm), długotrwała choroba lub inwalidztwo jednego lub obojga
rodziców17.
Do zewnętrznych, tkwiących w uwarunkowaniach społecznych przyczyn dysfunkcjonalności rodziny zalicza się natomiast: stałą pracę jedynego
z rodziców poza miejscem zamieszkania, np. pracę poza granicami kraju,
pracę obojga rodziców w systemie trójzmianowym, czterobrygadowym lub
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcyjnością rodziny, art. cyt., s. 59.
15
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Alkoholizm i inne zjawiska patologii społecznej, Warszawa 1991, s. 42–44; M. ŁOPATKOWA, Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, Warszawa 1976, s. 223; A. STANOWSKI, Dysfunkcja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin1983,
s. 438–439.
16
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcyjnością rodziny, art. cyt., s. 1997, s. 61.
17
Por. B. GRZELAK-WŁODARSKA, Działalność Domów Wczasów Dziecięcych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i rodzin dysfunkcjonalnych, [w:] Zjawiska patologii życia rodzinnego w Wielkopolsce oraz ich społeczno-prawne konsekwencje, red. A. RATAJCZAK, Poznań
1983, s. 311–318.
14
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dwunastogodzinnym, niechęć do podjęcia pracy przez jednego lub oboje rodziców (tzw. pasożytniczy tryb życia lub utrzymywanie się z nieuczciwych
dochodów), bezrobocie lat dziewięćdziesiątych, kryzysową sytuację bytową
rodzin, niesprzyjającą wykształceniu się u dzieci prawidłowych postaw społecznych, negatywny wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci
i młodzieży, przynależność młodocianych do ruchów i sekt. Zdarza się, iż
przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne kumulują się i powodują postępujące
pogarszanie się kondycji wychowawczej rodzin18.
Wystąpienie wyżej wymienionych przyczyn dysfunkcyjności rodziny
bardzo często przekłada się na pierwszą i najwcześniejszą formę bezdomności, którą jest ucieczka dziecka z domu rodzinnego. Jak zaobserwowano,
zjawisko to gwałtownie się nasila19. Wiemy już z pobieżnej analizy, że dysfunkcyjna rodzina jest środowiskiem inicjującym nieprzystosowanie społeczne dzieci, które samowolnie porzucają dom i desperacko uciekają w Polskę, w bezdomność. Osoby te, zatrzymywane przez policję, kierowane są do
placówek opiekuńczo-wychowawczych, z których niejednokrotnie próbują
uciec. Nawet jeżeli doczekają w takich ośrodkach osiągnięcia pełnoletniości,
opuszczają je jako bezdomni. Instytucje takie nie dają dziecku możliwości
osobowego rozwoju ani sposobności do wytworzenia właściwych więzi z innymi. Z rodzin dysfunkcyjnych wyrastają ludzie nieprzystosowani społecznie, podejmujący pierwsze próby bezdomności.
Kolejnym bardzo ważnym w świetle prezentowanej analizy zagadnieniem są relacje w rodzinie. Układ stosunków miedzy rodzicami ma duży
wpływ na w tworzenie właściwej atmosfery w domu rodzinnym. Rzutuje
on w dużym stopniu na działanie całej rodziny i jej rozwój. Czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie mogą być różne w każdej z rozpatrywanych dziedzin. Obustronna miłość, przywiązanie, szacunek i bezinteresowność stanowią atrybuty większości udanych związków małżeńskich.
W małżeństwie opartym na miłości partnerzy częściej gotowi są na ustępPor. J. ŚLEDZIANOWSKI, Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcyjnością rodziny, art. cyt., s. 62; T. SAKOWICZ, Dysfunkcjonalność rodziny polskiej, Lublin 1997, (praca
doktorska), s.196-202; Z. OSTRIHAŃSKA, B. SZAMOTA, D. WÓJCIK, Młodociani sprawcy
przestępstw o charakterze chuligańskim, Warszawa 1982, s. 192; M. BRAUN-GAŁKOWSKA,
Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1995) nr 6, s. 10–16.
19
Por. J. ŚLEDZIANOWSKI, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność,
Wrocław 1995, s. 278; J. PERLIKIEWICZ, Gigant, „Wprost” (1995) nr 34, s. 29; K. KUCHARCZYK, Instytucja rodziny w kontekście aktualnych przemian społecznych, [w:] Možnosti
uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti, Hradec Kralove 2016,
s. 353.
18
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stwa niż w związkach, w których brakuje tego uczucia. Zakłada się, że duży
wpływ na kształtowanie się dobrych stosunków w małżeństwie ma także
dojrzałość intelektualna partnerów. Winien cechować ich rozsądek i umiejętność obiektywnej oceny sytuacji konfliktowych, które zdarzają się w prawie
każdym związku20.
Z właściwą atmosferą uczuciową w rodzinie i dobrymi stosunkami między rodzicami wiąże się rozwijanie umiejętności interpersonalnych u dzieci. Stosunki te mogą być przyjacielskie, wrogie, życzliwe lub nieżyczliwe.
W procesie właściwego formowania stosunków między rodzeństwem dużą
rolę odgrywają rodzice. To oni winni być wnikliwymi obserwatorami, korygującymi niewłaściwe zachowanie dzieci wobec siebie. Takiemu działaniu
sprzyja demokratyczna postawa rodziców, atmosfera wzajemnego zrozumienia, życzliwości i prawdziwej przyjaźni. Są to niektóre z podstawowych
wymogów procesu kształtowania się właściwych stosunków międzyosobowych w rodzinie21.
O roli rodziców nie sposób mówić bez nawiązania do problematyki
kształtowania ich pozycji, są to bowiem elementy struktury rodziny wzajemnie powiązane. Budowanie pozycji ojca czy matki uzależnione jest między
innymi od posiadanej władzy. Władzę w swych rękach skupia ten partner,
którego wpływ dominuje i który ze względu na cechy osobowości potrafi
podejmować stanowcze decyzje. Władza ta może należeć do ojca i matki jednocześnie lub być udziałem tego z nich, kto wykazuje wysoki stopień dominacji, niezależność myślenia i postępowania oraz dojrzałość społeczną.
Zakres posiadanej władzy nie jest jedynym wyznacznikiem wysokiej
lub niskiej pozycji rodziców w małżeństwie czy rodzinie. Duże znaczenie
w życiu rodziny odgrywa układ pozycji w zakresie autorytetu. O autorytecie
ojca czy matki w rodzinie mówimy wówczas, gdy dzieci skłonne są uznać
ich przewagę oraz wyższość i w związku z tym gotowe są się ich decyzjom
podporządkować22. Przytoczone tutaj pozytywne aspekty relacji rodzinnych
charakteryzują związek mogący korzystnie wpłynąć na rozwój człowieka
i sprawne podjęcie przez niego zadań związanych z codziennym życiem.
Równocześnie w rodzinach, w których występują wrogie stosunki między małżonkami, podłożem konfliktów zazwyczaj nie jest chwilowe rozPor. Z. ZABOROWSKI, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, dz.
cyt., s. 120, M. WALANCIK, K. KUCHARCZYK, Systemy rodzinne, studium prawno-pedagogiczne, art. cyt., s. 49–63.
21
Por. M. ŻEBROWSKA, Psychologia rozwojowa dzieci młodzieży, Warszawa 1982,
s. 727; M. ZIEMSKA, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 79.
22
Por. Z. ZABOROWSKI, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, dz.
cyt., s. 121.
20
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drażnienie, lecz stałe, negatywne postawy emocjonalne rodziców. W takiej
sytuacji życie rodzinne „ulega destrukcji, atmosfera domowa staje się pełna
niepokoju, napięcia i stałego zagrożenia. Stan taki przyczynia się do zaburzenia równowagi emocjonalnej zarówno rodziców, jak i dzieci”23.
Badania przeprowadzone przez D. Piekut-Brodzką24 szczegółowo charakteryzują nastroje, jakie panowały w domach rodzinnych osób bezdomnych.
Wśród głównych ich cech wymienione zostały: napiętą sytuacje, nieufność
stwarzającą uczucie zagrożenia trudnego do określenia, awantury, kłótnie,
zagrożenie bezpośrednie, przygnębienie, smutek, rezygnacja, brak związku
uczuciowego rodziców z dziećmi, kierowanie problemów ku dziecku.
Negatywnego wpływu relacji panujących między rodzicami na rozwój
i losy dzieci można się dopatrywać w rodzinach, w których rodzice byli obojętni lub wrodzy wobec siebie. Złe stosunki między dorosłymi mają niekorzystny wpływ na dalszy rozwój i przyszłe życie dziecka. Z psychicznego
punktu widzenia prowadzą do wystąpienia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i ich niedostosowania społecznego25.
Prawdą jest, że w niemal każdej rodzinie obserwuje się zmienność atmosfery domowej. Badanych bezdomnych poproszono, aby przywołali
w pamięci, jaki nastrój najczęściej panował w ich rodzinnych domach. O dobrej atmosferze mówiło tylko ok. 22% badanych. W połowie przypadków
rodzice zostali zapamiętani się jako osoby, które potrafiły się ze sobą porozumieć. Niestety, nie zawsze porozumienia małżeńskie miało przełożenie na
dzieci. W momencie wejścia w dojrzałe, dorosłe życie często towarzyszyła
im gorycz nieudanego dzieciństwa i pamięć o przykrych wydarzeniach, jakie
miały miejsce w domu. Stosunek matki niepijącej do ojca alkoholika dzieci
mogły odbierać jako pozytywny, ponieważ (zwłaszcza w pierwszych fazach
choroby alkoholowej) jej uwaga zwrócona była ku osobie męża. Dzieci mogły
wówczas czuć się zaniedbane, odczuwać niesprawiedliwość z powodu kierowania troski ku osobie źle postępującej. Z drugiej strony doceniały starania
matki o poprawę funkcjonowania rodziny. Dostrzegały również negatywny
wpływ ojca alkoholika. Jak wspominają badani: „Matka próbowała tworzyć
dobrą, zgodną rodzinę. Pracowała dniami i nocami, a ojciec potrafił w ciągu
dnia wszystko przepić i potem awanturował się”, „Powroty pijanego ojca
M. OCHMAŃSKI, Alkoholizm ojców a sytuacje rodzinna i szkolna dzieci, dz. cyt., s. 75.
Por. D.M. PIEKUT-BROCKA, O bezdomnych i bezdomności: aspekty fenomenologiczne,
etiologiczne, terapeutyczne, Warszawa 2002, s. 144.
25
Por. I. OBUCHOWSKA, Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa 1981, s. 43, K. KUCHARCZYK, J. MATEJEK, Family
and contemporary society, law approach, [w:] Human resources management – interdisciplinary
perspective, A. SAPIŃSKI, S. CIUPKA, I. KHLOBYSTOV (ed.), Odessa 2017, s. 114.
23
24
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raptownie zmieniały dobry nastrój w domu”26. Należy pamiętać, że alkoholików charakteryzuje niedojrzałość emocjonalna. Można ją rozumieć jako
„nadmierną zależność, małą odporność na frustracje, trudności w wyrażaniu
uczuć, wysoki poziom niepokoju w reakcjach interpersonalnych, poczucie
izolacji, niską samoocenę bądź poczucie wielkości, perfekcjonizm, zmienny
stosunek do autorytetów, poczucie winy”27. Z kolei osoby wychowywane
przez samotne matki, które, nawet jeśli twierdziły, że rodzina była zgodna,
na pytanie, dlaczego opuściły dom rodzinny, odpowiadały między innymi:
„Trudno mi było znaleźć wspólny język z matką”, „Chciałem się sprawdzić
jako samodzielny mężczyzna”28.
Jednym z istotnych czynników kształtujących osobowość dziecka są
postawy rodziców, ich sposoby postępowania i konkretne sytuacje wychowawcze, z którymi muszą się zmierzyć. Postawy pozytywne to miłość
i akceptacja, za negatywne zaś uznać należy postawy unikania, obojętności,
odrzucenia, zaniedbania czy nadmiernej ochrony. Do najczęściej spotykanych metod wychowawczych należą systemy stosowania kar i nagród. Eliminowanie nagród na rzecz kar przynosi negatywne efekty wychowawcze
i destrukcyjnie wpływa rozwój dziecka. W domach rodzinnych bezdomnych
częstokroć występowały negatywne postawy wychowawcze rodziców, dla
większości głównym środkiem wychowawczym były właśnie kary. Warto wspomnieć, że kara jest bodźcem czy sytuacją przykrą, niezadowalającą, awersyjną, negatywną29. Człowiek instynktownie stara się unikać takich
bodźców i sytuacji. Bardzo często wymierzaniu kary towarzyszą lęk i strach
krzywdzonego. Dla rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego
dziecka kluczowa jest więc atmosfera panująca w domu rodzinnym. Życzliwość i ciepło sprzyjają wypracowaniu równowagi emocjonalnej, służą zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości i uznania.
Negatywna atmosfera utrudnia prawidłowe pełnienie funkcji socjalizacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Atmosferę w domu wyznaczają i kształtują stosunki panujące między rodzicami, partnerstwo w rodzinie, możliwość swobodnej prezentacji przez dzieci własnych poglądów, bliskość osób
darzonych zaufaniem, krzewienie przez rodziców odpowiednich wartości,
uczestnictwo dzieci w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Taka postawa motywuje do działania i właściwego rozwoju. Bezdomni, którzy nie byli
D.M. PIEKUT-BROCKA, O bezdomnych i bezdomności, dz. cyt., s. 126.
B. T. WORONOWICZ, Alkoholizm jako choroba, Warszawa 1994, s. 14.
28
D.M. PIEKUT - BROCKA, O bezdomnych i bezdomności, dz. cyt., s. 126
29
Por. H. CUDAK, Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995, s. 155; J. MATEJEK, K. KUCHARCZYK, Contemporary family – social changes and risks, art. cyt., s. 119–136.
26
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w domach rodzinnych motywowani do zdobywania coraz wyższych szczebli edukacji, przeważnie zakończyli kształcenie na poziomie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Niski poziom wykształcenia, jako pokłosie dorastania
w rodzinie niewydolnej wychowawczo, utrudniał adaptację na rynku pracy
lat 90. i uniemożliwiał osiągnięcie stabilizacji ekonomicznej30.
Analiza wskazanych powyżej uwarunkowań prowadzi do wniosku, że
rodziny większości bezdomnych nie stwarzały właściwych warunków dla
ich prawidłowego rozwoju. Środowisko rodzinne w niedostatecznym stopniu było nasycone bodźcami wspomagającymi rozwój, aby dziecko, będąc
już dorosłym człowiekiem, mogło skutecznie pokonywać życiowe trudności.
Jak wykazały analizy, dla większości badanych dom rodzinny nie był miejscem, w którym czuli się bezpieczni i szczęśliwi. Przeciwnie, negatywna sytuacja w domach potęgowała ryzyko wystąpienia zaburzeń w kształtowaniu
osobowości i trudności w adaptacji społecznej. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach bezdomnych prawdopodobnie miała ogromny wpływ
na obecną sytuację życiową badanych.
Na zakończenie można postawić pytanie, czy współczesna polska rodzina jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka, fizyczne, psychiczne i duchowe, czy potrafi zbudować szczęśliwy dom? Obserwując współczesną rodzinę można z całą pewnością powiedzieć, że zaniechanie realizacji
jednego z wymienionych na początku artykułu zadań negatywnie wpływa
na rozwój osobisty i społeczny, przez co może się przyczynić do wystąpienia
zjawiska bezdomności, które jest udziałem szerokiej grupy osób.

30

D.M. PIEKUT-BROCKA, O bezdomnych i bezdomności, dz. cyt., s. 126.
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Ks. Sławomir Woźniak
HOME AND THE FAMILY AND THE PHENOMENON OF HOMELESSNESS

The family is a natural community of people, in which people come into the world,
develop and die. It is a specific community, unique in its kind, based on strong and lasting relations of kinship or bonds similar to them. The family secures man in all important
dimensions, also materially and emotionally. The global society influences the family by
modifying its structure, functioning, definition, and the modified family influences the
global society and the processes taking place in it. If society is subject to intensive transformations, its impact on the family is even greater, and the family undergoes more distinct
modifications and increases its scope and power of influence on the global society.
Sometimes, however, the functioning of the family is disturbed, pathologies appear
within it, then we talk about a dysfunctional family, which may contribute to the occurrence of a dangerous phenomenon which is homelessness of its members. Thus, a family
that does not fulfil its functions may become a source of the dangerous phenomenon of
homelessness of its members.
tłum. Sławomir Woźniak
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KRONIKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
ZA LATA 2018–2019

Prace dyplomowe napisały i odpowiednie stopnie
uzyskały następujące osoby:
PRACE MAGISTERSKIE
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
ROK 2018
Ks. Grzegorz FUDRO, Moralno-pastoralne aspekty gier wideo – promotor: ks. dr
hab. Arkadiusz Olczyk.
Ks. Kacper GÓRSKI, Funkcja Ojców Kościoła w przyjęciu, rozwoju i przekazania
wiary w świetle „Katechez o Ojcach Kościoła” Benedykta XVI – promotor: ks. dr
Jan Koclęga.
Ks. Krzysztof JABŁOŃSKI, Formacja stała katechetów świeckich na przykładzie
diecezji sosnowieckiej – promotor: ks. dr Roman Ceglarek.
Ks. Łukasz WAWRZYNIAK, Problematyka ojcostwa duchowego w życiu kapłańskim. Studium teologicznomoralne – promotor: ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk.
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ROK 2019
Ks. Karol GOC, Filozoficzne implikacje obrazu Boga i świata w twórczości Johna
Ronalda Reuela Tolkiena – promotor: ks. dr Adam Fogelman.
Ks. Patryk KUCHARSKI: Obraz sakramentalnej wspólnoty małżonków w świetle
mszalnych błogosławieństw nowożeńców – promotor: ks. dr hab. Paweł Maciaszek.
Ks. Karol PSZONKA, Wizja życia małżeńsko-rodzinnego w adhortacji apostolskiej
Amoris Leatitia papieża Franciszka – promotor: ks. dr Paweł Sobuś (wcześniej
ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk).
Ks. Paweł SZCZEPANIK, Duchowieństwo dekanatu dąbrowskiego w latach 19291939 – promotor: ks. dr Jacek Kapuściński.

PRACE DOKTORSKIE
Ks. Daniel BUNIA, Kościół w dialogu z młodymi. Studium pastoralno-homiletyczne na podstawie nauczania św. Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży,
praca obroniona na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie 10.10.2017 r.
Promotor: ks. bp prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ
Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz PRZYBYŁOWSKI (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
o. prof. dr hab. Zbigniew MAREK SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Głównym zadaniem tej pracy jest naświetlenie, jaką wizję dobrze przeżytej młodości ma Jan Paweł II. Dysponował on jasną koncepcją formowania
młodzieży, którą konsekwentnie wcielał w życie Kościoła. Posiadał również
specjalny charyzmat nawiązywania dialogu z młodzieżą.
Jan Paweł II wykorzystywał wszystkie sposobne okoliczności, aby dialogować z człowiekiem. Szczególną okazją ku temu były Światowe Dni Młodzieży, jako pastoralny projekt papieża. Stąd też podstawowym źródłem badań
są papieskie wypowiedzi zawarte w orędziach, homiliach, przemówieniach,
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listach oraz w adhortacjach, encyklikach i spontanicznych wypowiedziach.
Przedstawiona pozycja jest impulsem do refleksji nad młodymi w Kościele
dla współczesnej katechezy, teologii moralnej, pastoralnej i kaznodziejstwa.

Ks. dr Michał KNAPIK, Kompetencje komunikacyjne katechety. Studium katechetyczne w świetle posoborowego nauczania Kościoła i literatury katechetycznej,
obroniona dn. 28.10.2017 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Promotor: ks. prof. dr. hab. Marian ZAJĄC
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).
Recenzenci:
ks. dr hab. Józef KLOCH, prof. UKSW
(Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).
Interdyscyplinarna dysertacja zakreśla wspólne pole nauk o komunikacji
międzyludzkiej oraz katechetyki – przestrzeń relacji interpersonalnych. Specyfiką aktu komunikacyjnego w katechezie jest bowiem jego podwójny wymiar: wertykalny i horyzontalny. Rozprawa zajmuje się w sposób szczególny
tym drugim aspektem katechetycznego oddziaływania, podkreśla jego zasadnicze elementy oraz postuluje określone programy formacji katechetów
w tej dziedzinie. Nowatorska praca może być wykorzystana do dalszych badań z zakresu komunikacyjnego wymiaru formacji katechetów.

Ks. dr Rafał TETELA, Mikołaj Bierdiajew a problematyczność metafizyki. Studium
historyczno-krytyczne – rozprawa doktorska obroniona i przyjęta na Wydziale
Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie dn. 26. 09. 2017 r.
Promotor: ks. dr hab. Krzysztof ŚNIEŻYŃSKI, prof. AIK
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek SZULAKIEWICZ
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
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ks. dr hab. Mirosław PAWLISZYN
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Celem rozprawy jest próba analizy zagadnienia problematyczności metafizyki w filozofii Mikołaja Bierdiajewa, czyli danie odpowiedzi na pytanie:
Pod jakim względem i z jakiego powodu metafizyka stała się problematyczna? Autor realizuje cel badawczy w czterech aspektach: historycznym, merytorycznym, etiologicznym i przedmiotowym. Jest to ujęcie nowatorskie,
albowiem M. Bierdiajew nie stworzył spójnego systemu filozoficznego. Jego
pisma pozostają zdecydowanie antysystemowe, przeniknięte ekspresją myśli, oryginalnym stylem pisarskim. Sposób pisania pozostaje bardziej publicystyczny niż naukowy. Dlatego wydobycie ze sporej ilości tekstu filozoficznego tych fragmentów, które dotyczą tematu problematyczności metafizyki
wymagało wiele trudu i intelektualnej sprawności. W polskiej refleksji filozoficznej brakowało całościowej rekonstrukcji problematyczności metafizyki w filozofii Bierdiajewa, jak również opracowań dotyczących zagadnienia
metafizyki w szerszym kontekście jego filozofii.
Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich, zatytułowany: Problematyczność metafizyki w dziejach filozofii nowożytnej do czasów
Mikołaja Bierdiajewa, poświęcony jest badaniu etiologicznego aspektu problematyczności metafizyki w ujęciu omawianego autora. Ukazane zostają podstawowe kryteria, które są pomocne w rozpoznawaniu problematyczności
metafizyki. Należą do nich: a) kryterium chronologiczne i merytoryczne;
b) kryterium samopoznania; c) inspiracje Kantowskie; d) życie duchowe; e)
inspiracje religijne; f) postawa metafizyka. Źródłami, na podstawie których
zostały opracowane kryteria problematyczności metafizyki są osobowość
i poglądy filozoficzne Bierdiajewa.
W rozdziale drugim noszącym tytuł Bierdiajew wobec problematyczności
metafizyki, została przedstawiona teza niniejszej dysertacji, że Bierdiajewa należy interpretować przede wszystkim jako metafizyka. Zazwyczaj myśliciela
z Rosji interpretuje się jako antropologa, myśliciela religijnego o nastawieniu
eschatologicznym, personalistę. Bierdiajew nie był dekonstruktorem metafizyki, ale obrońcą specyficznego stylu myślenia metafizycznego. Dla Rosjanina pierwotniejsze od opracowania metafizyki, było poszukiwanie źródeł
myślenia metafizycznego. Rozdział ten zawiera odpowiedzi na następujące pytania: Z jaką metafizyką spotkał się Bierdiajew w czasie swej edukacji?
Dlaczego dotychczasowa metafizyka stała się dla niego problematyczna?
Z jakiego powodu dążył do jej przezwyciężenia?
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Wykładnia innowacyjnej metafizyki Bierdiajewa została przedstawiona
w rozdziale trzecim pt. Nowa metafizyka egzystencjalno-religijna Mikołaja Bierdiajewa. Rosjanin był nie tylko krytykiem dotychczasowych systemów metafizycznych. Wskazał nowatorskie rozwiązania problematyczności metafizyki poprzez opracowanie oryginalnej metafizyki egzystencjalno-religijnej oraz
poszukiwanie nowych źródeł myślenia metafizycznego. Projekt metafizyki
Rosjanina zawiera ważną część egzystencjalną. Dlatego wyróżniono tutaj
inspiracje filozofią egzystencji. Z pośród wielu filozofów-egzystencjalistów,
wybrano trzech myślicieli: Sørena Kierkegaarda, Lwa Szestowa i Fiodora
Dostojewskiego, bo to właśnie do ich teorii, w swoich poglądach egzystencjalnych najczęściej nawiązywał Bierdiajew. W rozdziale tym podjęto także
próbę usystematyzowania podstawowych założeń koniecznych do interpretacji filozofii religijnej Bierdiajewa. Aby jasno przekazać najważniejsze tezy
metafizyki religijnej myśliciela z Rosji zastosowano schematy graficzne: 1)
schemat poszczególnych etapów przez które przechodził Bierdiajew w swej
edukacji aż do przedstawienia metafizyki religijnej; 2) schemat „ sfer egzystencjalnych” w każdy podmiocie; 3) schemat przeżyć w podmiocie; 4) schemat przedstawiający podział metafizyki religijnej; 5) schemat zawierający
poszczególne tematy metafizyki religijnej; 6) schemat doświadczeń duchowych. Za ich pomocą można wyraziściej przedstawić założenia nowej metafizyki egzystencjalno-religijnej.
W czwartym i ostatnim rozdziale pt. Krytyczna ocena koncepcji problematyczności metafizyki Bierdiajewa, podejmuje się krytyczną ocenę wybranych
tematów z metafizycznej myśli Bierdiajewa. Wstęp do rozdziału zawiera instrumentarium hermeneutyczne – opracowane specjalnie na potrzeby niniejszej rozprawy – służące do interpretacji merytorycznego aspektu problematyczności metafizyki Bierdiajewa.
Analiza problematyczności metafizyki w tym rozdziale zawarta jest
w trzech paragrafach, w których bada się: znaczenie metafizyki Bierdiajewa
dla metafizycznych poszukiwań w XXI wieku (4.1.), nowy paradygmat metafizyki nieontologicznej (4.2.) oraz dokonuje się oceny krytycznej tematów
wybranych z metafizyki religijnej Bierdiajewa (4.3.).
Gdyby należało uszeregować według ich ważności, aspekty, w jakich
zbadano w tej pracy problematyczność metafizyki Bierdiajewa, to istotne
miejsce zająłby aspekt merytoryczny (rozdział czwarty). Nadrzędność tego
aspektu względem trzech pozostałych (etiologicznego, przedmiotowego i historycznego) polega na tym, że rdzeniem analiz badawczych w czwartym
rozdziale nie jest szereg uwarunkowań, jakie mogły złożyć się na podjętą
przez Bierdiajewa problematyczność metafizyki, ani też sama metafizyka
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scholastyczna czy ontologiczna, ani nawet przebieg i powstanie problematyczności metafizyki – sama ocena krytyczna problematyczności metafizyki,
jej najgłębszy aspekt merytoryczny. Stąd, analiza problematyczności metafizyki Bierdiajewa w aspekcie merytorycznym jest czymś więcej niż tylko
zwykłym relacjonowaniem sporu Bierdiajewa o metafizykę i z metafizyką.
To próba rozumiejącego ujęcia problemu w perspektywie – opracowanej na
potrzeby niniejszej dysertacji – hermeneutyki sporu filozoficznego.
Złożona, wieloaspektowa analiza problematyczności metafizyki Bierdiajewa, domagała się zastosowania wielorakich metod badawczych. Etiologiczny aspekt problematyczności metafizyki Bierdiajewa bada metoda
wnioskowania redukcyjnego – do przyjętego faktu, szuka się racji i uwarunkowań. Ogólna charakterystyka metafizyki jest prowadzona zarówno
od strony metajęzykowej (metasytemowej), tzn. przedstawia się i interpretuje jej procesy poznawcze, odkrywcze i uzasadniające metodą syntetyczno-referującą. Dzięki temu cytuje się szereg wypowiedzi twórców różnych
metafizyk czy systemów metafizycznych, koncepcji bytu, istnienia, metody,
itd. Z kolei historyczny aspekt problematyczności metafizyki Bierdiajewa
wymaga analizy i interpretacji tekstów źródłowych, przebiegającej głównie
pod kątem chronologiczno-systematycznym. Wreszcie, merytoryczny aspekt
problematyczności metafizyki Bierdiajewa, bada się za pomocą uprzednio
skonstruowanego instrumentarium hermeneutycznego, służącego do interpretacji tekstów źródłowych. Ogólnie przyjąć można, że praca ma charakter
źródłowo-analityczny.
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Ks. Paweł GAŁUSZKA, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”.
Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę
Pawła VI, wyd. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
Kraków 2018, 522 s. ISBN 978-83-951982-0-5

Książka Karol Wojtyła i Humanae vitae stanowi próbę poszerzenia rozumienia encykliki Humanae vitae św. Pawła VI, pozwala również odkryć jej
wartość oraz aktualność. Ta ważna problematyka, choć wielokrotnie była
sygnalizowana w różnych komentarzach do encykliki, nie doczekała się jak
dotąd całościowego opracowania naukowego. Szczególną okazją do jej zaprezentowania była pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia Humanae vitae, a także
przeżywane ostatnio kanonizacje papieży Jana Pawła II oraz Pawła VI. Jak
bardzo potrzebujemy pogłębionej wizji miłości małżeńskiej, której prorokiem był Papież Montini, pokazała nam także niedawna dyskusja przeprowadzona w ramach zebrań Synodu Biskupów poświęconych rodzinie.
Wkład kard. Wojtyły i jego współpracowników w przygotowanie i recepcję Humanae vitae, o którym mówi książka, opierał się przede wszystkim
na personalizmie i wartościach z nim związanych. Stanowiło to nowość wobec sytuacji, jaka panowała w teologii moralnej przed Soborem Watykańskim II. Informuje o tym pierwsza część książki, nosząca tytuł Sytuacja teologii
moralnej w Polsce w okresie poprzedzającym Sobór Watykański II.
W pierwszych dwóch rozdziałach publikacji został omówiony wkład
o. prof. Jacka Woronieckiego OP i ks. prof. Zygmunta Kozubskiego w za-
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gadnienia moralne dotyczące małżeństwa. W trzecim rozdziale przedstawiono problematykę małżeńską obecną w wydawanych przed soborem
czasopismach naukowych. W Polsce, podobnie zresztą jak i w wielu innych
krajach europejskich, na postrzeganie małżeństwa wpływało wówczas pełne gnostyckich i manichejskich oznak, prawne i naturalistyczne ujęcie celów małżeńskich. Elementy, które decydowały o jego kierunku, trudno było
pogodzić z prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi. Jak widać przede
wszystkim w twórczości ks. Zygmunta Kozubskiego, najważniejszym celem
życia płciowego małżonków była prokreacja. Inne wartości z nim związane,
jak na przykład pragnienie zjednoczenia z osobą kochaną (intentio unionis)
czy też pragnienie obdarowania osoby kochanej (intentio benevolentiae) traktowano jako drugorzędne i często pomijano.
Bardzo często spojrzeniu na życie seksualne małżonków towarzyszyła podejrzliwość i pesymizm. W refleksji nad czystością małżeńską wychodzono od wymiaru biologicznego aktów seksualnych, lekceważąc duchowe
treści, jakie akty te wyrażały. Małżeństwo służyło więc przede wszystkim
uporządkowaniu życia seksualnego małżonków poprzez ukierunkowanie
go na prokreację.
Książka zwraca również uwagę na żywą wówczas tendencję do lekceważenia podmiotowości małżonków w nauczaniu poświęconym małżeństwu. Widać to przede wszystkim u o. Woronieckiego, dla którego głównym
celem małżeństwa była przyszłość rodziny. Przetrwanie rodziny z pokolenia na pokolenie uzasadniało zdaniem Woronieckiego konieczność istnienia
małżeństwa oraz potwierdzało w pierwszej kolejności sens ludzkiej płciowości. Zarówno Kozubski, jak i Woroniecki uznawali prawo małżonków do decydowaniu o liczbie dzieci. Za podstawę tego przyjmowali fizjologiczną konstrukcję kobiety, która w pewnych okresach jest niepłodna. Nie oznaczało
to jednak, że małżonkowie posiadali nieograniczone prawo do planowania
współżycia jedynie w dniach niepłodnych. Istotna z moralnego punktu widzenia była obecność argumentów, które mogły usprawiedliwić takie działanie, co świadczyło o wyraźnych próbach podporządkowywania współżycia
małżeńskiego wartościom osobowym małżonków.
Choć dorobek Woronieckiego i Kozubskiego trudno połączyć z personalistycznym sposobem myślenia, jaki widzimy u krakowskich autorów
współpracujących z Wojtyłą, dostarczał on wielu użytecznych narzędzi, które okazywały się przydatne ze względu na ich sposób podejścia do zagadnień
moralnych. Warto w tym względzie wskazać na tomistyczny fundament myśli o. Jacka Woronieckiego oraz rolę i znaczenie doświadczenia w spojrzeniu
na człowieka, które widzimy w etycznej analizie ludzkiej płciowości doko-
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nanej przez ks. Kozubskiego. Trzeba także dodać, że teologia moralna w Polsce, pomimo wszystkich swoich braków, próbowała troszczyć się o rozwój
moralny życia małżeńskiego oraz starała się właściwie określać pojawiające
się zagrożenia, co pokazuje nam ostatni rozdział tej części książki. Publikacje, które się pojawiły w tym czasie, świadczą o sukcesywnym zmaganiu się
duszpasterzy z pojawiającymi się problemami etycznymi życia małżeńskiego i pokazują tempo wyłaniania się nowych problemów w tej dziedzinie.
Wskazują także na żywą współpracę duszpasterzy ze środowiskiem lekarzy.
W drugiej części książki autor analizuje oryginalny wkład bp. Karola
Wojtyły w wypracowanie nowej wizji miłości małżeńskiej, którą ostatecznie
potwierdził Sobór. Widoczne staje się to przede wszystkim w kontekście publikacji książki Miłość i odpowiedzialność oraz jego działalności duszpastersko-naukowej związanej z pracami nad Gaudium et spes. Jest to moment niezwykle istotny, ponieważ pokazuje, że zaproszenie abp Karola Wojtyły przez
Pawła VI do uczestniczenia w pracach nad Humanae vitae nie było przypadkowe. Przeciwnie, było ono umotywowane przekonaniem, że jego refleksja
antropologiczna i doświadczenie duszpasterskie mogą służyć dojrzewaniu
Magisterium Kościoła.
Pierwszy rozdział drugiej części książki, zatytułowany Tematyka etyki
małżeńskiej w książce „Miłość i odpowiedzialność” i w tekstach z nią związanych,
ukazuje trzy zasadnicze elementy, które stanowią dla Wojtyły punkt odniesienia w jego nauczaniu poświęconym zagadnieniom etyki życia małżeńskiego. Pierwszy mówi o jego wizji płciowości ludzkiej. Refleksja biskupa
krakowskiego kładzie akcent przede wszystkim na rolę, jaką odgrywa w niej
Objawienie i doświadczenie, podczas gdy osiągnięcia nauk szczegółowych
pozostają na drugim planie. Drugi element wskazuje na osobową strukturę
człowieka. Pozwoliło to Wojtyle sformułować kryterium, którym będzie się
posługiwał przy rozpatrywaniu poszczególnych kwestii dotyczących szczególnej relacji, jaką jest miłość. Trzeci element dotyka zagadnienia miłości
małżeńskiej. Według Wojtyły jej rozwój między kobietą a mężczyzną nie jest
procesem automatycznym, lecz wiąże się z wysiłkiem etycznym osoby ludzkiej. Główną przeszkodę dla rozwoju stanowi ograniczenie miłości do pożądania związanego z reakcją zmysłów. W takiej sytuacji człowiek zatrzymuje
się na poziomie przeżyć, które nie są jednak miłością we właściwym i pełnym znaczeniu.
Drugi rozdział, zatytułowany Udział w przygotowaniu Konstytucji „Gaudium et spes”, przedstawia studium rozwijającej się myśli Wojtyły, która poszerzała horyzont antropologii teologicznej. Myśl ta została zapoczątkowana
publikacją Miłość i odpowiedzialność. W pierwszym punkcie tego rozdziału
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widać przede wszystkim dążenie do uporządkowania nowych zagadnień,
wnoszonych w obszar teologii małżeństwa i rodziny przez personalizm.
W pierwszej kolejności chodziło o jasne zdefiniowanie personalizmu chrześcijańskiego. Wymagało to odróżnienia go od innych form personalizmu,
które prowadziły do „wiary przesadnie humanistycznej” bądź też do zwątpienia w całą ludzką egzystencję. Następnie, zdaniem biskupa krakowskiego, należało przyjrzeć się takim pojęciom, jak osoba, natura i sumienie. Drugi
punkt pokazuje nam determinację Wojtyły, z jaką wzywa Ojców Soborowych do pochylenia się nad trudnościami życia małżeńskiego. Zdaniem biskupa Wojtyły konieczne było wyjście Kościoła naprzeciw pojawiającym się
dylematom i problemom. W przedostatnim punkcie tego rozdziału przypomniano o kompetencjach Kościoła w sprawie nauczania na temat regulacji
urodzin. Zdaniem Wojtyły i jego współpracowników Kościół w swoim nauczaniu dotyczącym regulacji narodzin powinien uwzględniać okoliczności,
w jakich żyją małżonkowie, nie może jednak akceptować rozwiązań sprzecznych z godnością osoby i życiem ludzkim traktowanym w kategoriach daru.
Czwarty, ostatni punkt tego rozdziału, zwraca uwagę na rolę cnoty miłości
w życiu małżeńskim. Zdaniem Wojtyły cnota ta, wpisana w sakrament małżeństwa, pozwalała ukazać przestrzeń małżeńskiego współżycia jako obszar
szczególnego działania łaski nadprzyrodzonej. Cnota miłości stanowi dla
małżonków pomoc w strzeżeniu głębokiego związku pomiędzy sensem osobowym i naturalnym w ich intymnych relacjach.
O ile druga część książki skupia się praktycznie na indywidualnym
wkładzie Wojtyły w wypracowanie personalistycznego podejścia do zagadnień etycznych życia małżeńskiego, o tyle część trzecia mówi już o pracy grupy teologów i filozofów zgromadzonych wokół Wojtyły nad treściami, jakie
miały się znaleźć w przygotowywanej przez Pawła VI encyklice Humanae
vitae. Głównym owocem tej refleksji był Memoriał z Krakowa. Tekst ten jest nadal aktualnym narzędziem w pogłębieniu katolickiej koncepcji małżeństwa
i rodziny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że odwołuje się do ponadczasowej, integralnej wizji osoby ludzkiej, mającej swe źródło w antropologii
teologicznej. Stanowi również przykład twórczej współpracy w ramach Kościoła, której ostatecznym celem jest dotarcie do prawdy. W celu odczytania
tego dokumentu z należną uwagą w pierwszych dwóch rozdziałach omówiono jego strukturę i okoliczności związane z jego powstaniem.
W pierwszym rozdziale przedstawiono fakty historyczne, które stanęły
u podstaw bliskiej współpracy bp. Wojtyły oraz towarzyszących mu profesorów z papieżem Pawłem VI. Wiele informacji na ten temat znajduje się
w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Tam też przechowywane

Recenzje

487

są dokumenty, które potwierdzają udział biskupa krakowskiego w pracach
Commissio pro studio populationis, familiae et natalitatis, a także w bardzo
szczegółowy sposób pokazują struktury i sposób funkcjonowania tej utworzonej jeszcze przez papieża Jana XXIII instytucji. W drugim rozdziale zawarta jest analiza dokumentów Commissio pro studio populationis, familiae et
natalitatis. Składa się on z dwóch głównych punktów, które pokazują argumenty większości za godziwością działania antykoncepcyjnego w małżeństwie, oraz argumenty mniejszości potwierdzające tradycyjne nauczanie Kościoła, odrzucające możliwość stosowania przez małżonków jakichkolwiek
form antykoncepcji. W trzecim, ostatnim rozdziale tej części przedstawiono
refleksje autorów krakowskich na temat rozważanego problemu regulacji
narodzin w małżeństwie. Jej podstawą był przede wszystkim Memoriał z Krakowa. Przeprowadzona analiza pozwoliła dostrzec, że nauczanie Kościoła
w kwestiach dotyczących prawa naturalnego i problematyki małżeńskiej nie
jest jedynie hipotezą, lecz pierwszym etapem w uzasadnieniu normy moralnej dotyczącej antykoncepcji. Praca teologa polega przede wszystkim na wyszukiwaniu i przyswojeniu treści poddanych następnie refleksji naukowej.
Wymaga to przyjęcia odpowiednich narzędzi filozoficznych. Jak już zostało
powiedziane, propozycja wypracowana w Krakowie odwołuje się do ponadczasowej, integralnej wizji osoby ludzkiej, mającej swe źródło w antropologii
teologicznej. Fundamentalny dla niej fakt, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, co nadaje mu szczególną godność, która wyraża się
w zdolności do rozpoznania prawdy i postępowania według niej. Jednym ze
źródeł tej prawdy jest natura człowieka, w której może on rozpoznać i przyjąć
intencje samego Stwórcy. W kontekście problemu regulacji urodzeń człowiek
jest zobowiązany do przestrzegania praw płodności, które stanowią nieodłączną część osoby, dlatego nie jest możliwe rozumienie natury ludzkiej oderwanej od osoby i od godności, jaka jej przynależy. Życie płciowe poprzez
swój ścisły związek ze strukturą osobową jest sferą, w której małżonkowie są
w stanie przekazać treści i wartości, które przekraczają doznania związane
z cielesnością. Prokreacja nie jest jedynie konsekwencją procesów biologicznych zachodzących w człowieku, ale jest wpisana w strukturę osobową małżonków. Głęboko związana jest z prawdą o obdarowaniu małżeńskim.
Czwarta, ostatnia część książki składa się z trzech rozdziałów, w których przedstawiono główne inicjatywy i dokumenty związane z recepcją
Humanae vitae w Polsce, zagadnienia teologiczne, jakie domagały się szerszej
refleksji w świetle nowej encykliki oraz wprowadzenie w jej problematykę,
którego dokonał kard. Wojtyła wraz ze współpracującymi z nim profesorami. Podsumowując należy stwierdzić, że głos z Krakowa w twórczy sposób
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włączył się w potwierdzenie nienaruszalności dotychczasowego nauczania
Kościoła w sprawie zła antykoncepcji, które stanowi centralny punkt Humanae vitae. W przedstawieniu tej prawdy decydujące znaczenie posiadały List
do papieża Pawła VI oraz Wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae”. Dokumenty te rozwijają także argumentację przedstawioną w Memoriale z Krakowa
i w Primo votum. Potwierdzają to szczególnie dwa punkty tego rozdziału, zatytułowane Ukierunkowanie miłości małżeńskiej na płodność oraz Odpowiedzialne
ojcostwo w świetle prawdy o człowieku i jego powołaniu. Choć widzimy, że encyklika Humanae vitae nie zawiera całej argumentacji, jaka została zaproponowana w tych dokumentach, niewątpliwie się do nich odwołuje.
Na koniec warto podkreślić, że książka wskazuje na szereg obszarów,
które domagają się dalszego rozwinięcia. W pierwszej kolejności widzimy,
że interesujące byłoby opracowanie krytycznej i całościowej analizy dorobku
Karola Wojtyły związanego z tematyką małżeństwa i rodziny, który stanowi
owoc jego pasterskiej posługi w Archidiecezji Krakowskiej. Bez wątpienia
refleksja Wojtyły ma ciągły wpływ na powszechną myśl Kościoła nie tylko
w Polsce, o czym świadczy duża liczba publikacji naukowych i popularnonaukowych w tej dziedzinie. To wszystko byłoby następnie pomocne dla
pełnego opisania bogatej wizji nauczania św. Jana Pawła II odnoszącego się
do encykliki Humanae vitae, które zostało podarowane Kościołowi i światu
w znanych Katechezach o miłości ludzkiej w planie Bożym. Początkowe motywacje towarzyszące ich powstaniu oraz sama ich struktura miały na celu
ukazanie fundamentu antropologicznego i etycznego, na którym opiera się
nauczanie encykliki papieża Montiniego.
ks. dr Paweł Gałuszka, UPJPII
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Ks. Tadeusz Borutka, prof. zw. dr hab. teologii (katolicka nauka społeczna),
ur. w 1953 r. w Bielsku-Białej. Kierownik Katedry Socjologii Religii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik studiów doktoranckich z Nauk o rodzinie na Wydziale Nauk
Społecznych tegoż Uniwersytetu. Redaktor naczelny „Bielsko-Żywieckich
Studiów Teologicznych”, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej i prawników.
Tomasz Maria Dąbek OSB, prof. zw. dr hab. teologii (teologia biblijna), ur.
w 1952 r. w Będzinie. Kierownik Katedry Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykłada
egzegezę Nowego Testamentu i teologię biblijną. Opublikował około 350
opracowań naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 40 książek.
Alojzy Drożdż, prof. zw. dr hab. teologii (teologia moralna), ur. w 1950
w Nowym Sączu. Kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zastępca Przewodniczącego
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Autor
kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim
i włoskim oraz ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą.
Ks. Paweł Gałuszka, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1981 r. w Libiążu. Kapłan archidiecezji krakowskiej. Absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Papieskiego Instytutu
Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie
Laterańskim w Rzymie. Misjonarz Miłosierdzia, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wykładowca teologii moralnej szczegółowej na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.
Współredaktor: Persona e natura nell’agire morale: Memoriale di Cracovia, Studi,
Contributi, red. J.J. Pérez-Soba – P. Gałuszka, Cantagalli, Siena 2013 oraz La
rivelazione dell’amore e la risposta della libertà: profilo di un’etica della fede (DV
5), Studi, Contributi, red. J.J. Pérez-Soba – P. Gałuszka, Cantagalli, Siena 2014.
Ks. Jan Kalniuk MS, dr hab. teologii (teologia moralna), ur. w 1956 r.
w Trzciance k. Piły. Kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Studia specjalistyczne licencjacko-doktoranckie z teologii moralnej ukończył
w Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim – Akademia Alfonsiana w Rzymie (1988–1993). Odykładowca teologii moralnej i teologii małżeństwa i rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
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w Krakowie. Autor książek: Formacja do życia zakonnego – aspekty moralne,
Kraków 2009; Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania – aspekt teologicznomoralny, Kraków 2014 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych
i popularyzatorskich oraz haseł encyklopedycznych. Aktualnie pełni posługę duszpasterską w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie.
Antoni Karaś CSsR, dr teologii (teologia moralna), redemptorysta, ur.
w 1970 r. w Zakliczynie. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca teologii moralnej
fundamentalnej i szczegółowej w kilku zakonnych seminariach duchownych
oraz żeńskich nowicjatach sióstr zakonnych. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza antropologii
filozoficznej i teologii moralnej.
Klaudia Karpiel, mgr teologii, ur. w 1992 r. w Nowym Sączu. Absolwentka
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Teologia i Praca Socjalna. Doktorant Wydziału Teologicznego UPJPII (teologia moralna). Redaktor działu Teologia w czasopiśmie
„Traditio – Przestrzeń cywilizacji łacińskiej”. Sekretarz koła naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II – Traditio. Nauczycielka religii w Liceum
Ogólnokształcącym oraz Technikum w Nowym Sączu. Zainteresowania: teologia moralna, nowy feminizm, teologia życia rodzinnego, sport, psychologia, pedagogika.
Anna Emmanuela Klich OSU, dr hab. nauk teologicznych (teologia biblijna).
Adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ekspert na Synodzie Biskupów
o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego sekcja Biblijna i Teologii Życia Konsekrowanego oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków
Polskich.
Aleksandra Kłos-Skrzypczak, dr teologii (teologia moralna), magister socjologii. Adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich zainteresowaniach naukowych zajmuje się tematyką rodziny w perspektywie społeczeństwa amerykańskiego. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów.
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Tomasz Knapik, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
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2010, od 2011 r. adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, od 2005 r. zatrudniona w Kuratorium Oświaty
w Katowicach na stanowisku wizytatora, a od 2009 r. dyrektora Wydziału
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Benedykta XVI. Autor kilku publikacji: Klub 44 – materiały duszpasterskie na
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roraty, Z wiarą na golgotę. Drogi krzyżowe dla dzieci i dorosłych, Przez Twój krzyż
– Drogi krzyżowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ks. Tomasz Mucha, mgr lic. teologii, kapłan archidiecezji częstochowskiej.
Doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii
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I. PROCES RECENZYJNY
1. Redakcja zapewnia dwustopniowe recenzowanie tekstów z zachowaniem w miarę możliwości procedury double-blind review process oraz zapory
ghostwriting i guest authorship, zgodnie z wytycznymi MNiSW. W procedurze
recenzowania i korekty mają zastosowanie poniższe postanowienia.
2. Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyjnego tekst bez wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyjnego 1-go stopnia. Pierwszy etap recenzji przeprowadzany jest przez dwóch
członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wskazanych przez przewodniczącego tego komitetu recenzyjnego z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Po pozytywnej ocenie tekstu przez obu wybranych członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on
przesyłany do recenzji do dwóch członków komitetu recenzyjnego 2-go
stopnia (wskazanych przez działających łącznie - redaktora naczelnego
i przewodniczącego komitetu recenzyjnego 1-go stopnia).
4. Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 6, tekst
kierowany jest przez redakcję do korekty językowej i umieszczany w najbliższym numerze czasopisma.
5. W przypadku numerów specjalnych wyłanianie recenzentów na 1 i 2
poziomie wymaga akceptacji redaktora numeru specjalnego.
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6. W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka komitetu redakcyjnego kontrola korekcyjna tekstu może, jeżeli taką decyzję podejmie komitet
redakcyjny, poprzedzać recenzje na 1 i 2 poziomie.
7. W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład komitetu redakcyjnego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego
składa swój tekst do czasopisma, procedura double-blind review process obejmuje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przypadku za
zachowanie tej procedury odpowiedzialni są pozostali członkowie komitetu
redakcyjnego.
8. W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowania procedury double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub
samocytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę autora lub też specyficzną tematyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor,
komitet redakcyjny podejmuje decyzję o odstąpieniu od procedury double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie wraz z recenzją pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konflikt interesów, za który
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje
osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
9. Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie
ujawnione autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia od
procedury double-blind review process opisanej w pkt. powyżej.
10. W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji
negatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.
10. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną,
być podpisana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia
artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne
dla niego merytoryczne fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elementów,
które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci są osobami z listy recenzentów.
11. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się
na wartości merytorycznej recenzowanych tekstów oraz zdolności do stawiania problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.
12. Lista recenzentów 1 i 2 stopnia jest umieszczona na stronie internetowej „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” oraz w poszczególnych numerach.
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II. ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM „GHOSTWRITING”
I „GUEST AUTHORSHIP”
1. Zwalczanie procedur ghostwriting i guest authorship stanowić powinien istotny cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnieniach dotyczących ghostwriting sprecyzowało, co warte jest cytowania poniżej in extenso:
„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów.
Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego,
czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych
powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest
przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest
autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny
nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:
Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod,
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy
czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja powinna wyjaśnić w Instrukcjach dla autorów, że ghostwriting,
guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów.
Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
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Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności
naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących
w nauce”1.
2. Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane w ust. 1 powyżej raczej
stanowią wyjątkową rzadkość w naukach humanistycznych, to komitet redakcyjny „SST” wymaga od autorów, aby w przypadku tekstów pisanych we
współautorstwie wyraźnie określili udział procentowy pracy poszczególnych
autorów w procesie powstawania tekstu i poprzedzających go badaniach.
3. Komitet redakcyjny „SST” uznając, że zjawiska opisane w cytacie
w ust. 1 powyżej są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte
przypadki będzie demaskował, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów.

III. ZWALCZANIE NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH
1. W przypadku wykrycia przez komitet redakcyjny lub recenzentów
faktu przywłaszczenia cudzej pracy naukowej, komitet redakcyjny w zależności od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne
środki. W szczególności będą one polegać na natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrudniającej osobę naruszającą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustalenia, należy
i innych wydawców czasopism.
2. W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane
organy ścigania.

IV. ORGANY REDAKCYJNE, SELEKCYJNE I PROGRAMOWE –
UPRAWNIENIA I WYŁANIANIE
1. Komitet redakcyjny, sekretarze redakcji, redaktorzy specjalni
Komitet redakcyjny obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą
większością głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos
redaktora naczelnego).
Redaktor naczelny powołuje i odwołuje, działając samodzielnie: sekretarzy redakcji (w liczbie od 1 do 3), redaktorów numerów specjalnych (spośród członków komitetu selekcyjnego), redaktorów językowych i redakto-

1

http://www.europeistyka.uj.edu.pl/regulamin-wydawniczy-i-recenzyjny.
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rów tematycznych. Spośród członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia
redaktor naczelny powołuje przewodniczącego tego komitetu.
2. Komitet recenzyjny 1-go i 2-go stopnia
W skład komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wchodzą osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu redakcyjnego zgodziły się pełnić tę funkcję.
W skład komitetu recenzyjnego 2-go stopnia wchodzą osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, które przyjęły
zaproszenie komitetu redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję.
Komitet recenzyjny 2-go stopnia działając jako Rada Programowa zapewnia dalszy rozwój naukowy pisma, w razie potrzeby sugerując zmiany
jego profilu badawczego i struktury.

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
1. Prawa autorskie do okładki stosowanej w tomach „SST” (począwszy
od tomu 9) posiada jej autor – mgr Tomasz Sekunda.
4. Sugerowany skrócony sposób cytowania to: „SST”, tom kolejny cyframi arabskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) np. „SST” tom 10 (2011).
5. Tekst drukowany stanowi pierwotną i jedyną rozstrzygającą wersję
zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). „SST” ukazują się w nakładzie 500 +
30 sztuk i są dostępne w sprzedaży księgarnianej, którą zapewnia wydawnictwo Scriptum. Istnieje również możliwość nabycia kolejnych tomów „SST”
w siedzibie redakcji czasopisma.
6. Po wydaniu danego tomu pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line (w formacie pdf na stronie internetowej „SST”).
7. Redakcja „SST” nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpowszechniania przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku w innym publikatorze, jednakże za wskazaniem „SST” jako źródła pierwotnego
druku.
8. Autor składający tekst do druku w „SST” zgadza się na umieszczenie
na stronie internetowej „SST” pełnego tekstu swojego artykułu.
wersja 19.03. 2013 r.
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